
www.noknasielsk.pl

To miejsce 
czeka  

na Twoją 
reklamę

tel./fax 023 691 23 43 
gazeta@noknasielsk.pl

R E K L A M A

str. 3Blokada do końca roku
str. 3

Wybuch gazu 
w Wiktorowie

str. 4

Remont w przedszkolu

str. 5

Bitwa pod Borkowem

str. 8

Wyniki konkursów 
ekologicznych 

str. 12



2 Życie Nasielska nr 18 (482); 25.08.–7.09.2017Z SAMORZĄDU

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury 

Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska – redaktor naczelna, 
Ewelina Niesłuchowska – korekta, Marek Tyc – skład komputerowy, reklama, Marek Stamirowski – zdjęcia, kolportaż, Katarzyna Tyc – ogłoszenia. 

Stali współpracownicy: Paweł Kozłowski, Andrzej Zawadzki, Michał Brodowski, Tomasz Zawadzki, Leszek Gałężewski.

Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, www.noknasielsk.pl, e–mail: gazeta@noknasielsk.pl
Druk: Agora S.A.  NAKŁAD: 2000 egz.

Materiałów niezamówionych redakcja nie 
zwraca, a ponadto zastrzega sobie prawo 
dokonywania skrótów i zmian tytułów w na-
desłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam 
i ogłoszeń.

Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień,  
ul. Warszawska 50  
tel. 23 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–06

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

Hala Sportowa,  
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865

Stadion Miejski,  
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–10–25

Parafia Rzymskokatolicka 
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

Z MOPS

Świadczenie 500+
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że od wtorku, 
1.08.2017 r., rozpocznie się okres składania wniosków w ramach „Programu 
Rodzina 500 plus” na okres świadczeniowy 2017/2018.
W związku z powyższym, Dyrektor MOPS w Nasielsku zwraca się z prośbą 
o zapisywanie się od dn. 1.06.2017 r. w celu ustalenia daty i godziny złożenia 
wniosku telefonicznie pod nr tel. (23) 693 30 06. Pozwoli to uniknąć wniosko-
dawcom oczekiwania w wielogodzinnych kolejkach. 
W pierwszej kolejności będą bowiem obsługiwani wnioskodawcy, którzy po-
siadają ustaloną datę i godzinę złożenia wniosku. 
Okres składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 
trwać będzie od 01.08.2017 r. do 31.10.2017 r.
Wnioski należy składać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk lub
– drogą elektroniczną (platforma ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl oraz 
bankowość elektroniczna).
Analogicznie, jak przy świadczeniach rodzinnych, decyzje będą wydawane 
niezwłocznie, w dniu składania wniosku. W tym celu wskazane jest, aby osoba 
ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, załączyła  
do wniosku dokument potwierdzający okres zatrudnienia.
W przypadku rolników należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające po-
wierzchnię gruntów rolnych posiadanych w roku 2016.
W celu usprawnienia obsługi wypłaty świadczenia wskazane jest, aby osoby 
ubiegające się, posiadały rachunek bankowy.
Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

Z MOPS

Świadczenia rodzinne
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że od piątku, 
1.09.2017 r. rozpocznie się okres składania wniosków o zasiłek rodzinny 
wraz z dodatkami na okres świadczeniowy 2017/2018.
W związku z powyższym, Dyrektor MOPS w Nasielsku zwraca się z prośbą 
o zapisywanie się od dn. 01.06.2017 r. w celu ustalenia daty i godziny 
złożenia wniosku telefonicznie pod nr tel. (23) 693 30 06. Pozwoli to unik-
nąć wnioskodawcom oczekiwania w wielogodzinnych kolejkach. 
W pierwszej kolejności będą bowiem obsługiwani wnioskodawcy, którzy 
posiadają ustaloną datę i godzinę złożenia wniosku. 
Okres składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego  
wraz z dodatkami trwać będzie od 1.09.2017 r. do 30.11.2017 r.
Wnioski należy składać:
 – osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk lub
 – drogą elektroniczną (platforma ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl oraz 
bankowość elektroniczna).
Analogicznie, jak przy świadczeniu wychowawczym, decyzje będą wyda-
wane niezwłocznie, w dniu składania wniosku. W tym celu wskazane jest, 
aby osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami załączyła do 
wniosku dokument potwierdzający okres zatrudnienia.
W przypadku rolników należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające 
powierzchnię gruntów rolnych posiadanych w roku 2016.
W celu usprawnienia obsługi wypłaty świadczenia wskazane jest,  
aby osoby ubiegające się, posiadały rachunek bankowy.
Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty.

Z UM

Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
Na bazie Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku 
przy ul. Płońskiej 23, gmina utworzyła Punkt Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych.

W punkcie tym właściciele nieruchomości zamieszkałych, nieodpłatnie 
(w ramach wnoszonej do gminy opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi) mogą przekazywać odpady komunalne wytworzone w go-
spodarstwach domowych, dostarczane we własnym zakresie (oprócz 
zmieszanych).

PSZOK jest czynny od wtorku do soboty w godzinach 7.00 - 15.00. 
Informacja telefoniczna od poniedziałku do piątku, tel.: 23/69-12-364 
wew. 45 lub 36.
Na ww. punkt można przywozić i wrzucać do odpowiednio oznakowa-
nych kontenerów następujące odpady: papier i tektura, tworzywa sztucz-
ne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, zielone i ogrodowe, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte świetlówki, odpady 
wielkogabarytowe, chemikalia (farby, lakiery, opakowania po chemika-
liach, przeterminowane środki ochrony roślin, opakowania po zużytych 
środkach ochrony roślin), zużyte opony samochodowe, zużyte baterie, 
akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, odpady budowlane i pore-
montowe (gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usu-
nięte fragmenty tynku z wyłączeniem odpadów zawierających substancje 
niebezpieczne).

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zebrane selektywnie oraz dostarczo-
ne w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie, a także właściwie 
zabezpieczone.

PSZOK przyjmuje zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wyłącznie 
kompletny.

Przyjmowanie odpadów komunalnych w większej ilości, np.: odpadów 
zielonych, ogrodowych w ilości ponad 1 m3, opon w ilości 5 sztuk – nastą-
pi po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym PSZOK. Odpady pore-
montowe mogą być dostarczane w niewielkich ilościach – świadczących 
o samodzielnym wykonaniu remontu. Zgodnie z obowiązującym prawem 
firma wykonująca remont, winna zutylizować wytworzone podczas re-
montu odpady na własny koszt.

Zapraszamy do korzystania z punktu.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk  
oraz wszystkie osoby odwiedzające  

Urząd Miejski w Nasielsku!
Od dnia 5 maja 2014 roku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/14 z dnia  
15 kwietnia 2014 roku, Urząd Miejski w Nasielsku jest czynny od poniedział-
ku do piątku w godz. 8.00-16.00, jednakże w poniedziałek praca jest wy-
dłużona do godz. 18.00. Każda komórka organizacyjna Urzędu w obsadzie 
jednoosobowej ma za zadanie zapewnić jej funkcjonowanie w ramach wy-
dłużonych poniedziałkowych godzin pracy. Od wprowadzenia tej zmia-
ny minęły trzy lata, zatem można już dokonać analizy skuteczności tego 
rozwiązania, które nie wydaje się do końca optymalne. Z uwagi bowiem 
na szeroki zakres działań każdego wydziału niemożliwe jest zastępowanie 
przez jedną osobę w tym czasie wszystkich pozostałych pracowników wy-
działu. 
W związku z powyższym, mając na względzie bardziej kompleksową ob-
sługę interesantów podjąłem decyzję, iż z tego punktu widzenia odpowied-
niejsze będzie wydłużenie pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku w jeden 
dzień tygodnia o jedną godzinę, jednakże przy pełnej obsadzie kadrowej 
pracowników. Jednocześnie dla zapewnienia zgodnego z prawem 40-go-
dzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy konieczne jest skrócenie 
godzin pracy w innym dniu – w naszym przypadku w piątek. Oznacza to, 
iż Urząd Miejski w Nasielsku będzie czynny w następujących godzinach:
• w poniedziałek – w godz. 8.00-17.00,
• od wtorku do czwartku – w godz. 8.00-16.00,
• w piątek – w godz. 8.00-15.00.
Nowe godziny pracy będą obowiązywały od dnia 1 września br., co ozna-
cza, iż w tym dniu (piątek) Urząd będzie czynny do godz. 15.00. 
Zmianie ulegną też godziny przyjmowania interesantów przez Burmistrza 
Nasielska w poniedziałek – obecnie będą to godz. 15.00-17.00. Nie zmie-
niają się natomiast godziny przyjęć we wtorek.
Pragnę również nadmienić, iż w przedstawionych powyżej zmienionych go-
dzinach od 1 września br. będą pracować również inne jednostki mające 
swoją siedzibę w budynku Urzędu Miejskiego, tj. Filia Starostwa Powiatowe-
go, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych. 
Z kolei kasa Banku Spółdzielczego mieszcząca się również w budynku Urzę-
du będzie przyjmowała wpłaty w poniedziałki do godz. 16.45, od wtorku  
do czwartku – do godz. 16.00, a w piątek – do godz. 15.00. 
Na koniec chciałbym zaznaczyć, iż nasz nowy system pracy stosuje wiele 
urzędów jednostek samorządu terytorialnego i jest on oceniany pozytyw-
nie. Liczę, iż wyjaśnienie przyczyn zmiany oraz nowe godziny pracy Urzędu 
spotkają się z Państwa akceptacją. 

Z poważaniem
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
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Blokada do końca roku

Z MIASTA

Tiry blokują Cmentarną
Objazdy, które trwają obecnie 
w Nasielsku, związane z prze-
budową drogi wojewódzkiej 
nr 571, powodują liczne utrud-
nienia. O korkach i innych 
uwagach pisaliśmy szerzej  
w ostatnim wydaniu ŻN. Jak 
się jednak okazuje, pogłębia 
się chociażby problem „tirów”.
- Ul icą Cmentarną jeżdżą 
tiry, kierujące się od Płońska. 
Sam byłem już kilkukrotnie 
świadkiem, jak ten ciężaro-
wy samochód miał ogromne 
problemy ze „złamaniem się” 
na skrzyżowaniu z ulicą Folwark. Wtedy cały ruch jest sparaliżowany, wszyscy muszą cofać, zatrzymywać się i ro-
bić miejsce takiemu tirowi. Na szczęście dość często interweniuje policja – mówi jeden z nasielskich kierowców.
Faktycznie, w ostatnich dniach we wskazanym miejscu policja notorycznie zatrzymuje kierowców tirów, którzy 
łamią przepisy ruchu drogowego i pomimo zakazów, próbują przejechać przez Nasielsk.

E.G.

Z MIASTA

I jak jeździć?
Zamknięcie ulicy Kościuszki w związku z budową mostu na rzece Na-
sielnej, oraz drogi wojewódzkiej nr 571 w Starych Pieścirogach, związa-
ne także z budową mostu na rzece Nasielnej (za wiaduktem drogowym), 
sprawiły wzmożenie ruchu na innych drogach. 
Zdecydowanie więcej samochodów, chcąc przedostać się przez nasze 
miasto w kierunku Płońska, korzysta obecnie z wytyczonych objazdów 
ulicami: Młynarska – Folwark – Cmentarna, a żeby dotrzeć do Pieściro-
gów: przez Kątne – Chlebiotki. 
Ale są także inne drogi, z których korzystają kierowcy, którzy chcą skró-
cić sobie dojazd do miasta bądź do dworca PKP. Bardzo często korzystają 
z trasy przez ul. Krupki – Podmiejska – POW-u, prowadzącą do centrum 
miasta lub Krupki – Podmiejska – Nowa Wieś – Wiejska – Sikorskiego – 
Przytorowa, prowadzącą do dworca PKP. Niestety, zarówno znaczna część 
ulicy Krupki, Podmiejskiej oraz Wiejskiej, to mocno sfatygowane drogi 
gruntowe. 

 – Nasza droga jest w kiepskim stanie, a widać wyraźnie, że jeździ więcej 
samochodów niż zwykle. Od września będzie ich pewnie jeszcze więcej 
– zauważa pani Elżbieta, mieszkanka Nowej Wsi. 
Mieszkańcy, wzmożony ruch przez Nową Wieś odczuli również podczas 
budowy kanalizacji na ulicy POW w 2014 roku. Już wtedy spodziewano 
się, że asfalt połączy Nową Wieś z ulicą Sikorskiego – niestety do dzisiaj 
tak się nie stało. Tymczasem dojazd do stacji PKP ulicą Sikorskiego przez 
Siennicę też do komfortowych nie należy, gdyż około 300-metrowy jej 
odcinek wymaga pilnego remontu. Szkoda, że nie pomyślano o wyre-
montowaniu tych odcinków dróg przed rozpoczęciem remontów na 
głównych szlakach komunikacyjnych. Alternatywne objazdy byłyby wte-
dy zdecydowanie bardziej komfortowe.

Michał B. (i.)

Zapowiadane przez nas utrudnienia, 
spowodowane rozbiórką i budową 
nowego mostu w Starych Pieściro-
gach już nastąpiły. Prace prowadzo-
ne przez firmę Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. 
z Mińska Mazowieckiego rozpo-
częły się w czwartek, 17 sierpnia br. 
Zarówno w czwartek, jak i w pią-
tek, wprowadzono na wysokości 
remontowanego mostku, w go-
dzinach pracy robotników, ruch wa-
hadłowy. Od niedzieli czekały już na 
kierowców znaki drogowe (obowią-
zujące od poniedziałku 21 sierpnia 
br.), które informowały o wprowa-
dzonym objeździe przez Chlebiotki. 
Na czym dokładnie mają polegać 
prace i jak długo trzeba będzie bo-
rykać się z utrudnieniami?
 – Obecny mostek w Starych Pie-
ścirogach będzie rozebrany i zo-
stanie wybudowany nowy. Termin 
zakończenia prac przewidziany jest 
na koniec roku. Na ten czas ruch  
na wspomnianym odcinku zo-
stan ie wył ączony.  Wł ączony  
za to ruch będzie dla pieszych, dzię-
ki zbudowanej kładce. Pojazdy  
do 3,5 tony mają wyznaczony objazd, 
prowadzący przez Chlebiotki, Kątne  
do drogi nr 632. Co prawda ruch na 
wspomnianym odcinku jest dość 
duży, nie mniej jednak do całkowi-
tego zakończenia prac ten nie będzie 
możliwy. Łącznie inwestycja będzie 
kosztowała 2 mln 180 tys. zł. – mówi 
Monika Burdon, rzecznik prasowy 
MZDW.

Jak zauważają sami nasielszcza-
nie oraz mieszkańcy Pieścirogów, 
wprowadzone objazdy i zakaz ruchu 
drogowego przez mostek w Starych 
Pieścirogach jest dla nich dość kło-
potliwy. 
Najbardziej frustrująca jest dezinfor-
macja. Do ostatniej chwili nigdzie  
nie podano terminu rozpoczę-
cia i zakończenia prac. Wiele osób 
myślało, że prace rozpoczną się 
z dniem 1 września. 
Problematyczne jest także podró-
żowanie autobusami SKR z mia-
sta do dworca PKP i z dworca PKP  
do miasta. Kierowcy w poniedziałek 
i wtorek (21 i 22 sierpnia br.) wybierali 
bowiem różne drogi – jeździli albo 
objazdem przez Chlebiotki, albo 
przez Siennicę, co niektórzy jeżdżą 
także przez Nową Wieś.
Na przystanku autobusowym przy 
dworcu PKP znajduje się kartka z in-
formacją o zmianie miejsca postoju 
i odjazdu autobusu SKR. Przysta-
nek przeniesiono na drugą stronę 
torów (od Mogowa). Pasażerowie 
jednak narzekają, że informacje nie 
zostały przejrzyście przekazane i tak 
naprawdę nie wiadomo, gdzie pod-
jedzie autobus. 
 – Objazdy można zrozumieć, ale 
bałaganu i dezinformacji już nie. 
Czy nie można było wszystkiego 
zaplanować wcześniej i poinfor-
mować o tym ludzi? Niektórzy mają 
jeszcze wakacje, ale my musimy 
jakoś dojechać do pracy – mówi 
zirytowana pani Agnieszka, korzy-

stająca z komunikacji autobusowej 
SKR i PKP, by dojechać do pracy  
do Warszawy.
Jak wyjaśnia Andrzej Królak pre-
zes Spółdzielni Kółek Rolniczych 
w Nasielsku, autobusy jego firmy 
jeżdżą do dworca przez Siennicę, 
nie dojeżdżają do dworca PKP, tyl-
ko parkują po drugiej stronie torów. 
– O tym, że droga na Pieścirogi 
będzie zamknięta i mamy korzy-
stać z objazdu przez Chlebiotki do-
wiedzieliśmy się w poniedziałek,  
21 sierpnia br., ok. godz.12.00. Rze-
czywiście próbowaliśmy tego dnia 
jeździć objazdem, ale okazało się, 
że to zajmuje bardzo dużo cza-
su i kursów byłoby zdecydowanie 
mniej. Było jeszcze kilka kursów 
przez Nową Wieś, ale po opadach 
deszczu okazało się, że tamtą drogą 
nie da się jeździć. Dlatego zdecydo-
waliśmy o tym, żeby nasze autobu-
sy jeździły przez Siennicę, po prostu 
nie mamy innego wyboru. Gdyby-
śmy wcześniej otrzymali informację 
o zamknięciu drogi, z pewnością 
powidomilibyśmy o nowych tra-
sach przejazdu naszych pasażerów, 
a tak wszystko musieliśmy ustalać 
z godziny na godzinę – mówi pre-
zes SKR.
Najwyraźniej zabrakło koordy-
nacji w przekazywaniu informa-
cj i  mieszkańcom, bo przecież 
o planowanych przez Mazowiecki 
Zarząd Dróg remontach było wia-
domo od dawna.

E.G. (i.)

FOTOOBSERWATOR

Skasowane barierki
Cz yżby zamie-
szanie związane 
z objazdami było 
powodem uszko-
dzenia bar ierk i 
ochronnej przy 
budynku dawnej 
poczty u zbiegu 
ulic Św. Wojcie-
cha i Kościuszki?

Michał B.
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KRONIKA OSP
4 sierpnia około godziny 0.30 
ochotnicy z Nasielska i Cieksyna 
zostali zadysponowani do pożaru 
rżyska i skoszonej słomy w miej-
scowości Malczyn.
4 sierpnia około godziny 14.30 OSP 
Nasielsk, OSP Nuna, OSP Psucin 
I JRG Nowy Dwór Mazowiecki wy-
jechały do pożaru rżyska i skoszonej 
słomy w miejscowości Lorcin.
5 sierpnia około godziny 10.00 
ochotnicy z Nasielska usuwali gniaz-
do os z elewacji budynku przy ulicy 
Polnej w Nasielsku. 
9 sierpnia strażacy z Nasielska, Jac-
kowa, Psucina i Nowego Dwo-
ru Mazowieckiego brali udział 
w akcji gaszenia pożaru pustostanu 
w Nasielsku przy ulicy Garbarskiej.

9 sierpnia około godziny 23.00 
OSP Nasielsk i JRG Nowy Dwór Ma-
zowiecki zostały zadysponowane  
do pożaru samochodu osobowego 
w Nowych Pieścirogach.
10 sierpnia około godziny 21.00 
w miejscowości Mogowo strażacy 
z Nasielska i Nowego Dworu Mazo-
wieckiego usuwali gałąź powaloną 
na linię energetyczną.
19 sierpnia około godziny 15.30 
strażacy z Nasielska, Nuny i Nowego 
Dworu Mazowieckiego wyjechali 
do wypadku drogowego w miej-
scowości Chrcynno. Działania po-
legały na zabezpieczeniu pojazdu 
i miejsca zdarzenia.

KRONIKA  
POLICYJNA

fot. OSP Nasielsk

R E K L A M A

W bliżej nieokreślonym czasie, jed-
nak nie później niż 11 sierpnia 2017 r., 
mieszkaniec gminy Nasielsk znęcał 
się psychicznie i fizycznie nad żoną. 
Mężczyźnie przedstawiono zarzuty, 
a Prokuratura Rejonowa w Pułtusku 
zastosowała wobec mężczyzny do-
zór, nakaz opuszczenia lokalu i zakaz 
zbliżania się do pokrzywdzonej.
13 sierpnia przed godziną 21.00 
w Chrcynnie doszło do kolizji. Kieru-
jąca pojazdem marki Mazda M 3, 46 
-letnia kobieta, nie dostosowała pręd-
kości do warunków panujących na 
drodze i uderzyła w tył poprzedza-
jącego ją pojazdu osobowego marki 
BMW, kierowanego przez 42-latkę. 
Obie kobiety były trzeźwe. Mieszkan-
ka Legionowa została ukarana MKK za 
spowodowanie kolizji. 
14 sierpnia około godziny 9. 30 do-
szło do kolizji w Nasielsku na ulicy 
Warszawskiej. Kierujący pojazdem 
Toyota Avensis 59-latek, nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu, czym do-
prowadził do kolizji z pojazdem marki 
Seat Ibiza, kierowanym przez 26-let-
nią kobietę. Sprawca kolizji został uka-
rany MKK.

Z GMINY

Po burzy
Gwałtowna i ulewna, poranna burza, która przeszła nad naszą gminą 
w czwartek, 10 sierpnia br., całkowicie sparaliżowała Nasielsk. Główne 
ulice miasta zmieniły się w rwące potoki. Całkowicie zalana została ulica 
Warszawska, która stała się zupełnie nieprzejezdna. Wysoki poziom wód 
opadowych uniemożliwił przejazd samochodom osobowym, dlatego 
niektórzy kierowcy decydowali się na jazdę chodnikiem. 
Znaczna część mieszkańców gminy nie miała przez kilka godzin dostępu 
do energii elektrycznej. Mieszkańcy Pieścirogów natomiast byli pozbawie-
ni dostępu do bieżącej wody. 
 – Jechałem do pracy i musiałem zatankować samochód, ale na sta-
cji benzynowej powiedzieli mi, że niestety dystrybutory nie działają,  
bo nie mają prądu. Gdy chciałem pobrać gotówkę w bankomacie, to nie 
mogłem, bo w banku też nie mieli prądu. Z tego, co widziałem, to sporo skle-
pów w centrum też nie miało prądu – mówi jeden z mieszkańców Nasielska.
Brak energii elektrycznej utrudniał pracę w wielu firmach i instytucjach. 
W Starych Pieścirogach do wypompowania wody z zalanych posesji 
mieszkańcy wzywali nasielskich strażaków z OSP.
Burze i silne porywy wiatru, które przeszły tego dnia nad naszą gminą, 
spowodowały zawalenie się ściany nowo budowanej hali sportowej w Bu-
dach Siennickich na stojący w pobliżu garaż. Strażacy mieli także sporo 
pracy przy usuwaniu powalonych drzew. 

E.G.

Z GMINY

Wybuch gazu 
w Wiktorowie
W sobotę, 19 sierpnia br., o 7.30 w Nasielsku rozległ się dźwięk sy-
ren strażackich. Tym razem druhowie wyruszyli do Wiktorowa, gdzie 
w domu jednorodzinnym doszło do wybuchu gazu, ulatniającego się 
z butli gazowej.
 – Na szczęście domownikom nic poważnego się nie stało. Jedna 
z osób doznała niewielkich obrażeń i była pod opieką Zespołu Ra-
townictwa Medycznego. Niestety budynek uległ poważnemu uszko-
dzeniu – relacjonują druhowie OSP Nasielsk.
W akcji ratowniczej wzięły udział: 2 jednostki OSP Nasielsk, 2 jed-
nostki OSP Cieksyn, jednostka OSP Jackowo oraz 3 jednostki JRG 
Nowy Dwór Mazowiecki. Na miejsce dotarła także policja, przed-

stawiciele nadzoru budowlanego, Zespół Ratownictwa Medycznego, 
przedstawiciele nasielskiego samorządu. 
 – Dotarliśmy tam wraz z pracownikami Wydziału Zarządzania Kry-
zysowego ok. godz. 10.00. Widok był przerażający, bo dom czę-
ściowo się zawali ł na skutek wybuchu. Na szczęście mieszkające 
w nim małżeństwo nie było poważnie ranne. Nadzór budowlany 
stwierdził, że dom nie nadaje się już ani do zamieszkania, ani do re-
montu, dlatego zaproponowaliśmy państwu Krakowskim mieszka-
nie socjalne w budynku w Chrcynnie. Jednak oni zdecydowali, że na 
razie nie skorzystają z tej propozycji – mówi Katarzyna Świderska, 
wiceburmistrz Nasielska. 
Rodzina może liczyć także na umorzenie podatku od nieruchomości oraz 
zasiłek specjalny, który wypłaci jej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 – Państwo Krakowscy z pewnością będą potrzebowali pomocy przy 
rozbiórce swojego domu. Już jej udzielenie zadeklarowało ZGKiM. 
Na razie jednak czekają na wycenę szkód przez rzeczoznawcę – do-
daje wiceburmistrz Świderska.
W związku z tragedią, jaka spotkała rodzinę mieszkającą w sąsiedz-
twie Cieksyna, druhowie OSP KSRG Cieksyn zorganizowali w niedzie-
lę, 20.08 br., zbiórkę na rzecz poszkodowanych. 
 – Zbiórka pieniędzy na rzecz poszkodowanej rodziny wyszła dość 
nagle podczas imprezy odpustowej, którą planowaliśmy już od 

dawna. Będąc w sobotę przy 
pożarze i  widząc straty,  b ez 
wahania postanowiliśmy prze-
kazać cały zysk z imprezy na 
rzecz poszkodowanych – mó-
wią strażacy z OSP KSRG Ciek-
s y n .  –  W  w yn i ku  w yb u c h u 
część śc ian s ię przewróci ł a , 
konstrukcja domu nie jest sta-
bilna, nie nadaje się do dalsze-
go zamieszkania. Rodzina ma 
zakaz wchodzenia do budynku. 
My zebraliśmy łącznie 4 600 zł 
i całą tę kwotę przekazaliśmy 
państwu Krakowskim. Planuje-
my zorganizować jeszcze jeden 
taki festyn, ale na razie trwają 
ustalenia – dodają druhowie.

Rodzinę można wspierać finansowo, wpłacając pieniądze na konto 
„Fundacji EFFATA – by lepiej widzieć i słyszeć” KRS 0000232632, 
nr konta 62 8226 0008 0010 6513 2000 0001 z dopiskiem E. i A. 
Krakowscy. Wsparcie materialne można konsultować z panią Elżbietą 
pod numerem tel. 511 223 440.

E.G. (i.)

Z MIASTA

Co z lampami na Płońskiej?
W poprzednim wydaniu ŻN (nr 17 ŻN, s. 5) pisaliśmy o planowanej dobudowie 
7 lamp przy ul. Płońskiej. Prace miały być wykonane do końca lipca. Inwesty-
cji niezrealizowano, bo jak twierdził Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, 
została zablokowana przez pracownika nasielskiego okręgu MZDW, który nie 
wydał zgody na zajęcie pasa ruchu drogowego przez gminę. O wyjaśnienia 
w tej sprawie poprosiliśmy rzecznik prasową Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich.
– Obecnie, po zgłoszonych uwagach trwa proces weryfikacji projektu bu-
dowlanego, złożonego przez gminę Nasielsk – mówi Monika Burdon, rzecz-
nik prasowa MZDW, która nie ukrywa, że istnieje szansa, aby proces weryfikacji 
zakończył się pomyślnie dla wnioskodawcy. 

Jest więc szansa, że latarnie zaświecą kiedyś nad całym chodnikiem przy ulicy 
Płońskiej. Czy nastąpi to jeszcze w tym roku? Póki co nadal nie otrzymałam 
jednoznacznej odpowiedzi od MZDW. Ponadto, nie ma już na ten cel pienię-
dzy w gminnym budżecie...

E.G. (i.)

fot. Grzegorz Kur

fot. OSP Nasielsk
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Z GMINY

Zniszczony kontener PCK
Zniszczony został konte-
ner PCK na odzież używa-
ną, znajdujący się w Budach 
Siennickich tuż obok Szko-
ły Podstawowej. Niestety,  
nie pierwszy raz na terenie 
naszej gminy możemy zoba-
czyć przewrócony pojemnik  
na odzież. Ile jeszcze potrze-
ba apeli, aby zakończyć ten 
rodzaj „zabawy”, jaki zazwyczaj uprawiają młodzi ludzie? 
Ubrania wyrzucone z tego kontenera nie przydadzą się już osobom po-
trzebującym. 

Mb., Eg.

W skrócie

Trwa budowa  
ul. Storczykowej i Różanej
Ulice Storczykowa i Ró-
żana w Starych Pieściro-
gach zostaną wyłożone 
kostką brukową. Prace 
wykonuje f irma KABA 
z Nasielska za 227 tys. zł. 
Mieszkańcy tych ulic na-
rażeni są na utrudnienia 
do końca sierpnia. Obec-
nie ruch na Storczykowej i Różanej jest zamknięty.

E.G.

OŚWIATA

Remont w przedszkolu trwa
W pierwszej połowie sierpnia br. w bu-
dynku, w którym mieszczą się przed-
szkole i żłobek ruszyły prace remontowe, 
które polegają na przygotowaniu dwóch 
nowych sal dla dwóch grup przedszkol-
nych. Wyznaczone pomieszczenia 
powstają na parterze budynku. Jedno 
w miejscu, gdzie przez rok funkcjonowa-
ła szatnia, a drugie w dotychczasowych 
pomieszczeniach dla pracowników żłob-
ka. Decyzję o takim rozwiązaniu proble-
mu podjął Bogdan Ruszkowski, burmistrz 
Nasielska po konsultacjach z rodzica-
mi przedszkolaków. Przypomnijmy, że  
do przedszkola przyjęto na najbliższy rok 
szkolny 250 dzieci, zaś do żłobka 64.

Prace remontowe wy-
konuj e f i rma DE TA 
Company z Warsza-
wy, która realizowała 
już prace  remontowe, 
które polegały na ada-
ptac j i  p omie szczeń  
na tymczasowe przed-
szkole w Publicznym 
G imna zjum w 2015 
roku. Roboty przebie-
gają bardzo sprawne 
i jak zapowiadają pra-
cownicy, całość zo-
stan ie zreal i zowana 
do końca sierpnia. Ich 
koszt to 54 tys. zł.

Michał B.

Z GMINY

Nowoczesny dworzec, ale…
Mijają dwa lata od otwarcia jednego z najnowocześniejszych i innowacyjnych dworców PKP w Polsce. Tak przy-
najmniej nowo otwartą inwestycję za 5,4 mln zł zachwalały władze PKP, oddając nasielski dworzec do użytku. 

Co prawda na dworcu jest niemal 
wszystko: darmowy Internet, pa-
nele słoneczne, odzyskiwanie 
deszczówki, energooszczędne 
oświetlenie z czujnikami ruchu, 
pomieszczenie do przewijania 
dziecka, biletomat, paczkomat, 
bankomat, to nadal brakuje pod-
stawowej rzeczy – podjazdów 
dla wózków i rowerów, a także 
wind dla osób starszych i niepeł-
nosprawnych.
Istniejące platformy nie wzbu-
dzają zainteresowania i zaufania 
pasażerów. Kobiety z wózkami 

dziecięcymi wolą same je znieść, a niżeli korzystać z takiej platformy. 
- Platformy w Nasielsku nie są urzą-
dzeniami awaryjnymi. Większość 
incydentów, które powodują wstrzy-
manie działania platform wiąże się 
z nieprawidłową ich obsługą, a do-
kładniej z wciśnięciem przycisku 
stop, który unieruchamia urządze-
nie. Każdorazowo po takim unieru-
chomieniu serwisanci uruchamiają 
urządzenie tego samego dnia lub 
dnia następnego, jeśli unierucho-
mienie miało miejsce w godzinach 
wieczornych lub nocnych. Każda  
z platform jest wyposażona w czy-
telną instrukcję użytkowania, do 
której należy się stosować. W naj-
bliższym czasie nie planujemy bu-
dowy podjazdów lub wind w Nasielsku – tłumaczy Łukasz Kwasiborski z Wydziału Prasowego PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A.
Pozostaje jeszcze kwestia podłączonych rok temu wyświetlaczy, które nadal nie działają i nie wyświetlają aktual-
nych informacji o przyjazdach i odjazdach pociągów. – Uruchamianie Systemu Dynamicznej Informacji Pasa-
żerskiej na linii E65 rozpocznie się w III kwartale tego roku właśnie od stacji w Nasielsku. Pozostałe urządzenia 
na trasie zostaną uruchomione do końca roku – informuje Kwasiborski.

Michał B.

Firma KABA na zlecenia naszej gminy wykonuje właśnie chodnik przy 
ulicy Elektronowej. Wartość prac to 45 tys. zł.

FOTOOBSERWATOR
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WARTO PRZECZYTAĆ

Popkulturowo przez stany
Wakacje wiążą się zwykle z podróżo-
waniem, więc i w tym kąciku powin-
no pojawić się coś podejmującego tę 
tematykę, ale jednocześnie niebanal-
nego. Oba te założenia spełnia książka  
pt. Przez stany popświadomości.
Choć na okładce książki widnieje 
nazwisko Kuby Ćwieka, publicysty 
i pisarza fantasy, to w wielką podróż  
po Stanach wybrał się on z gronem 
znajomych blogerów, fotografów, 
filmowców i innych person. Wszyst-
kich ich łączyło jedno – miłość i pasja  
do popkultury. Plan wydawał się 
prosty i zakładał podróż przez USA  
z przystankami w miastach rozsławio-
nych przez filmy, seriale i inne dzieła 
popkultury. Oprócz oczywistych miejsc, jak Nowy Jork czy Waszyngton, 
wybrano chociażby Providence – miasto pisarza metafizycznych horro-
rów Howarda Phillipsa Lovecrafta, znane z procesu czarownic Salem czy 
Baltimore, będące miejscem akcji serialu The Wire (u nas Prawo ulicy), 
uznawanego za jeden z najlepszych w historii swojego gatunku.
Ekipa rusza w podróż w najbardziej amerykański sposób, czyli jeździ  
od miasta do miasta wypożyczonym camperem, zatrzymując się na noc 
na parkingach i biorąc prysznice na stacjach paliw. Zanim jednak roz-
poczyna się wielka wędrówka, czytelnik ma okazję przeczytać obszer-
ny fragment, dotyczący przygotowań, rozpisania planu odwiedzanych 
miejsc czy też taki, który poświęcony jest kompletowaniu uczestni-
ków. Chociaż niektórym może się to wydać niepotrzebne i zbyt długie,  
to jednak talent pisarski Ćwieka pozwala poczuć to, co on czuł w tym 
momencie – ekscytację zbliżającym się wyjazdem, a jednocześnie oba-
wy, czy wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. I tak jak autor czujemy 
ulgę, gdy docieramy do „naszego” campera w USA i wiemy, że można 
już nim ruszyć w drogę.
Podróż przez popkulturową wersję Stanów ma swoje wzloty i upadki. 
Wiele miejscówek okazuje się być atrakcyjnymi tylko w teorii. Przykła-
dowo Providence w ogóle nie dba o pamięć o swoim najsłynniejszym 
mieszkańcu, a Baltimore walczy o miano najbardziej niebezpiecznego 
miasta na trasie podróży i autor wraz z przyjaciółmi czuje prawdziwy 
strach, przechadzając się przez jego zapuszczone rudery. Chociaż może 
to akurat doskonale oddaje klimat zdegenerowanego miejsca pokaza-
nego w serialu The Wire. A z pozytywnych zaskoczeń warto wspomnieć 
o mieście Bangor w stanie Maine, gdzie mieści się dom Stephena Kin-
ga. Zdaniem Kuby Ćwieka, wręcz tętni ono klimatem z powieści mistrza 
horrorów, szczególnie, że kilka z tamtejszych miejsc zostało opisane  
w jego książkach. Sam dom pisarza również mógłby wystąpić w powieści 
grozy (polecam obejrzeć jego zdjęcia w sieci). 
Książka pełna jest różnych pomysłów na zmierzenie się z tworami po-
pkultury, jak chociażby próbowanie jedzenia znanego z filmów. Wymie-
nić można hot dogi od ulicznego sprzedawcy w Central Parku w Nowym 
Jorku (okropne) czy znane chociażby z Pogromców duchów batoni-
ki Twinkie (również mało smaczne). Jak widać, książka nie pozwala się 
nudzić. Do pełnego jej zrozumienia trzeba jednak być miłośnikiem po-
pkultury, inaczej entuzjazm uczestników wyprawy może się czytelnikowi 
wydać niezrozumiały i szybko zrezygnuje on z tej lektury. 

Paweł Kozłowski

Z HISTORII.  
Jeszcze raz o historycznym Dniu Zmartwychwstania Pańskiego 1945

Pamiątkowa tablica
O  t y m ,  c o  w yd a r z y ł o  s i ę  
1 kwietnia 1945 r. w Nasielsku, 
pisaliśmy w „Życiu Nasielska” 
w i e l o k ro t n i e .  O k a z u j e  s i ę,  
że zdarzenie to, nadal nie jest 
znane wielu osobom z terenu 
gminy Nasielsk. 
Przypomnę wiec tylko, że 1 kwiet-
nia 1945 r. na grupę osób, podą-
żających rankiem z pobliskich 
wiosek do nasielskiego kościoła  
na Rezurekcję, czyli mszę św. 
Zmartwychwstania Pańskiego, 
najechał czołgiem radziecki (so-
wiecki) czołgista i z premedytacją 
rozjeżdżał nie tylko to, co stanęło 
mu na drodze, ale gonił uciekają-
ce osoby i je tratował. W wyniku tej 
jego akcji śmierć poniosło 10 osób. 
Zdarzenie to nie zostało jak dotąd 
upamiętnione, a minęło od nie-

go już ponad 70 lat. Trzeba jednak 
lojalnie przyznać, że na ten temat 
toczyły się rozmowy, ponieważ  

po każdym wznowieniu odzywały 
się osoby, które wzbogacały wie-
dzę na temat wydarzenia i suge-

rowały rozwiązanie zaistniałego 
problemu. Tym wszystkim oso-
bom należy się podziękowanie.
Zainteresowanie tematem upa-
miętnienia wydarzenia wyraziła 
ostatnio mieszkająca w Nowym 
Jorku pani Danuta Ziemska, córka 
jednej z ofiar tego, można powie-
dzieć, historycznego dla nasiel-
skiej paraf ii i nasielskiej gminy, 
wydarzenia. Przedstawiła też nieco 
inną, niż dotychczasowa, koncep-
cję dotyczącą miejsca ulokowa-
nia pamiątkowej tablicy, na której 
umieszczone zostaną nazwiska. 
Zaproponowała, aby tablicę z na-
zwiskami ofiar tragedii umiejsco-
wić na ścianie kościoła w pobliżu 
bocznych drzwi wejściowych i bli-

sko tablicy, gdzie są umieszczone 
nazwiska osób pomordowanych 
w czasie II wojny światowej - człon-
ków nasielskiego ruchu oporu.
Odwiedzi ła  też w tej  sprawie 
na sze go k s ię d z a p rob oszc z a  
kan. Tadeusza Pepłońskiego, któ-
ry poinformował o istniejących 
procedurach, dotyczących re-
al i zacj i  tego t ypu projektów. 
W chwili obecnej przygotowywane  
są materiały i prowadzone rozmo-
wy, które pozwolą na rozpoczę-
cie procedury wdrażania zamysłu 
w czyn i ustalane są terminy spo-
tkań z osobami dec yz yjnymi 
odnośnie tej sprawy (władze ko-
ścielne i służby konserwatorskie).

andrzej zawadzki

Z NOK

Na cześć poległych za Ojczyznę
Tegoroczne uroczystości bitwy nad Wkrą w Borkowie, po-
dobnie jak renowacja pomnika, przygotowanie wystawy 
fotograficznej oraz bogatej inscenizacji, będącej rekonstruk-
cją prowadzonych tu w 1920 roku walk, w znaczącej części 
zostały sfinansowane dzięki dotacji, pozyskanej przez NOK 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Wniosek pod nazwą „Borkowo 1920 – cześć poległym za 
Ojczyznę” został złożony w ramach programu „Wspieranie 
samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pa-
mięci”. Współorganizatorem w realizacji tego zadania wraz 
z NOK była Ochotnicza Straż Pożarna w Cieksynie. Kwo-
ta pozyskanego dofinansowania to 50 tys. zł (73,22%), zaś 
środki NOK – 18 287,00 zł (26,78%). Natomiast całkowity koszt realizacji zadania to 68 287,00 zł.
Projekt zakładał objęcie opieką miejsca pamięci walk, które miały miejsce 14 –15 sierpnia 1920 r. w Borkowie nad Wkrą 
oraz szerokie popularyzowanie wiedzy na ten temat. 
Dzięki dofinansowaniu, w tym roku wykonano prace remontowo  - konserwacyjne, obejmujące: uporządko-

wanie terenu wokół pomnika, ułożenie kratownicy i wysypanie 
w niej białego kamienia wokół pomnika, czyszczenie i malowa-
nie istniejącego ogrodzenia, czyszczenie i impregnację kamie-
ni oraz tablicy upamiętniającej. Prace remontowe wykonywała 
firma KABA Brukarstwo. 
Ponadto, oprócz działań restauratorskich, na działania projektu 
składały się także uroczystości patriotyczno religijne, przygoto-
wanie wystawy fotograficznej oraz rekonstrukcja walk nad Wkrą. 

(red.)

Z NOK

Mundury dla Orkiestry Dętej
Z początkiem sierpnia br. rozpoczęła się realizacja projektu „Wsparcie i rozwój Nasielskiej Orkiestry Dętej”. Projekt 
został złożony przez Nasielski Ośrodek Kultury do LGD Zielone Mosty Narwi. Całkowita jego wartość wynosi  
79  600 zł, z czego dofinansowano 63,63% kosztów.
Dzięki wsparciu, nasza orkiestra zostanie wyposażona w mundury reprezentacyjne. Mundury to, zaraz po in-
strumentach, najważniejszy element każdej orkiestry. Z pewnością stroje poprawią wizerunek estetyczny ze-
społu oraz zwiększą atrakcyjność występów. Ponadto, w ramach projektu, przewidziane są warsztaty muzyczne  
dla chętnych, którzy być może zasilą szeregi nasielskiego zespołu. Zorganizowany zostanie także pierwszy  
na terenie województwa mazowieckiego Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych. Odbędzie się on 10 września 
br. w Nunie. Realizacja zadania zakończy się w grudniu koncertem kolęd, połączonym z prezentacją nowego 
umundurowania.
Nasielska Orkiestra Dęta zorganizowana została po wojnie z inicjatywy Stefana Jaworskiego. I mimo iż działała 
z przerwami, to zawsze jej występy były ważnym punktem podczas lokalnych imprez. Dziś orkiestra działa przy 
Nasielskim Ośrodku Kultury, a kieruje nią Pani Joanna Ostaszewska. Orkiestra ma na swoim koncie wiele sukce-
sów. Realizacja projektu, dofinansowanego z LGD „Zielone Mosty Narwi”, z pewnością sprawi, że nasz zespół 
jeszcze lepiej będzie reprezentował gminę Nasielsk podczas wielu wydarzeń. 

K.T.
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Zabrakło miejsca w Słonecznym

Z MIASTA

Psy zamieszkały  
na cmentarzu
Na nasielskim cmentarzu doszło do dość nietypowej sytuacji. Bezdom-
na suczka wykopała pod betonową płytą jednego z grobów dziurę i za-
mieszkała w samym środku pomnika. Jak się okazało, suczka w ostatnich 
dniach się oszczeniła. 
 – Szłam ostatnio na grób swoich rodziców i zobaczyłam na terenie 
cmentarza psa, który zachowywał się dość agresywnie. Okazało się, że 
bronił swoich szczeniąt, które znajdowały się w dziurze wykopanej na jed-
nym z grobów, znajdujących się nieopodal – mówi bardzo zdziwiona tym 
zdarzeniem nasielszczanka.
Jak informuje Jadwiga Szymańska, kierownik Wydziału Ochrony Środo-
wiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich nasielskiego magistratu, pracownicy 
gminy zostali już powiadomieni o tej sytuacji i rozpoczęli działania. Płyta 
na pomniku zostanie uniesiona i psy będą odłowione. Na psią rodzinkę 
czeka już pani z Warszawy, która wyraziła chęć ich przygarnięcia.

E.G.  

O d k i lku j u ż  la t  pa s a żerowie 
Ko l e i  M a zow i e c k i c h ,  w  t y m 
nasielszczanie, korzystają z wa-
kacyjnego środka transportu nad 
Bałtyk – z pociągu „Słoneczne-
go”. Zazwyczaj pociąg ten o jed-
nej porze w ciągu dnia wyrusza 
z Warszawy nad morze i o jednej 
porze wraca. Z biegiem lat miej-
scowość docelowa zmienia ła 
się, obecnie stacją końcową jest 
Ustka. I tam właśnie wybierała 
się w sobotę, 12 sierpnia, miesz-
kanka naszej gminy, pani Justyna 

z synkiem Antosiem. Jak się jed-
nak okazało, pociąg, który przy-
jechał parę minut po godzinie  
9 rano na stację PKP Nasielsk,  
nie zabrał nikogo.
 – To jakaś paranoja, bo z bileta-
mi w rękach zostaliśmy na pero-
nie. Nikt nie wsiadł do pociągu, 
któ ry  był  ta k  p rze ł a dowa ny,  
że nie było już dla nas miejsc . 
Podobno już w Warszawie lu-
dzie wsiadali oknami i wpychali 
się na siłę. Ja zostałam z synem 
i dziecko nie rozumiało, dlacze-
go nie pojedzie na upragnione 
i wyczekiwane wakacje. Mało 
te go,  o d d aj ąc b i l e t  do ka sy,  
nie zwrócono nam całej kwo-
ty, tylko potrącono część tak, 
jakbyśmy zwracali go ze swojej 
winy. A my przecież chcieliśmy 
jechać – mówi pani Justyna.
Jak wspomina pasażerka, pod-
j ę ł a  p r ó b ę  z a r e z e r wo wa n i a 
miejsc w innym pociągu, pró-

bowała kupić bilet autobusowy 
na linię Polski Bus, ale wszędzie  
n ie było już miej sc .  Na pew-
no duży wpł yw miał na to fakt, 
że był to akurat długi weekend. 
Jeśli ktoś sobie wziął wolny po-
niedziałek, to miał wolne od so-
boty 12-stego sierpnia do wtorku 
15-stego sierpnia. Do tego pięk-
na pogoda zachęciła Polaków do 
podróży. Czemu jednak Koleje 
Mazowieckie sprzedawały bile-
ty, mimo że nie było już miejsc 
w pociągu? Zauważmy, że na sta-

cji PKP Nasielsk było jeszcze kil-
ka innych pociągów, do których 
pasażerom nie udało się wsiąść, 
zostali peronach i nie wyjecha-
li na wakacje. Wiele z tych osób 
miało już zarezerwowane nocle-
gi nad morzem i poniosło koszty. 
 – Tego dnia nie było można się 
dostać nad morze środkami ko-
munikacji publicznej. Wyłącznie 
w grę wchodzi ł własny samo-
chód. Ostatecznie udało mi się 
zorganizować transport dla mnie 
i syna – zauważyła pani Justyna.  
Jak Kolej komentuje całe zajście?
 – Liczba miejsc w pociągu „Sło-
neczny” jest uzależniona od ze-
stawien ia skł adu poc i ągu,  t j . 
l iczby wagonów oraz ich ro-
dzaju. Koleje Mazowieckie nie 
p rowadzą sp rzedaży b i le tów 
w systemie rezerwacji miejsc, 
w związku z tym nie ma możliwości 
podglądu liczby sprzedanych biletów  
na dany pociąg. Należy zauwa-

żyć, że bilety, w tym na pociąg 
„Słoneczny”, sprzedawane są za 
pomocą wielu kanałów dystrybu-
cji. Bilety można zakupić w kasach 
KM, przez Internet, przez telefon 
komórkowy, w biletomatach oraz 
w pociągu u kierownika/kon-
duktora pociągu. Ponadto bilety 
sprzedają przewoźnicy, z którymi 
Koleje Mazowieckie zawarły umowy  
na sprzedaż biletów, tj. PKP Interci-
ty, Przewozy Regionalne, Łódzka 
Kolej Aglomeracyjna, Koleje Wiel-
kopolskie – informuje Danuta No-

wakowska, dyrektor 
Biura Rzecznika Pra-
sowego. – W odnie-
sieniu do zwrotów 
biletów, to informuję, 
że zgodnie z warun-
kami oferty obowią-
zującej na pociąg 
„Słoneczny”, zwrot 
należności za całko-
wicie lub częściowo 
niewykorzystany bi-
let, możliwy jest przed 
rozpoczęciem termi-
nu ważności biletu 
lub w ciągu 1 godzi-
ny po odjeździe po-
ciągu, na zasadach 
określonych w § 13 
Regulaminu odpra-
wy oraz przewozu 

osób, rzeczy i zwierząt przez „Ko-
leje Mazowieckie – KM” (RP-KM). 
Kasjerzy nie mają podglądu zare-
zerwowanych miejsc w pociągu, 
a więc w zaistniałej sytuacji doko-
nywali zwrotów zgodnie z obo-
wiązującymi w KM przepisami. 
Jednakże, uwzględniając zaistniałą 
sytuację, w przypadku zgłoszenia 
się podróżnego z niewykorzysta-
nym biletem ze względu na obło-
żenie pociągu „Słoneczny” w dniu 
12 sierpnia br., po sprawdzeniu za-
sadności reklamacji, w odstępstwie  
od warunków oferty na pociąg 
„Słoneczny”, Koleje Mazowiec-
kie dokonają zwrotu należności  
za niewykorzystany bilet lub zwrócą 
pobraną kwotę odstępnego – do-
daje Danuta Nowakowska.
Planując wakacje warto więc się 
dobrze zastanowić nad wybo-
rem środka transportu, by unik-
nąć niemiłej niespodzianki. 

E.G. 

fot. https://sloneczny.mazowieckie.com.pl/

Z MIASTA

Znowu zalało blok
Po raz kolejny mieszkańcy bloku przy ul. Płońskiej 24D, czyli ostatniej in-
westycji Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego, mieli zalany garaż 
podziemny. Zdarzenie miało miejsce 10 sierpnia, po ulewnej burzy, która 
przeszła nad Nasielskiem. Jak jednak zauważają mieszkańcy, nie chcą się 
już więcej bać, że kolejne burze będą oznaczały podtopienia ich bloku. 
Tym bardziej, że już nie pierwszy raz ich rzeczy, jakie trzymali w garażach, 
po prostu „pływały”.
 – Wodę dość szybko wypompowano, ale co z tego, skoro czuć fetor, a za 
chwilę wilgoć wejdzie nam do mieszkań. Ściany znowu są mokre. Ile razy 
mamy jeszcze znosić takie sytuacje? Przecież już miał być z tym zrobiony 
porządek – zauważają mieszkańcy bloku.
Niektórzy już z braku sił żartują, że przecież w tym roku basen w podzie-
miach miał być zamknięty. Co o tej sprawie sądzi sam zarządca i jak planuje 
zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom bloku? Przypomnijmy, że pro-
blem miał być zażegnany dzięki zbiornikowi retencyjnemu.
 – Budynek nie jest podłączony do zbiornika retencyjnego. W ubiegłym 
roku zamontowano studnie odprowadzające wody opadowe oraz pom-
py elektryczne, które eliminują nadmiar wody z części garażowej. Gdy-
by nie działanie tych urządzeń, skala zalania części podziemnej budynku 
byłaby większa. Aby w przyszłości wyeliminować podobne zdarzenia, 
planowana jest przebudowa części parkingu i podłączenie budynku  
do projektowanego zbiornika retencyjnego, który w przyszłości będzie 
obsługiwał docelowo budynek Płońska 24D oraz planowany do reali-
zacji Płońska 24E – informuje Marzena Gronowska, prezes Nasielskiego 
Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. – Obecnie trwa procedura ad-
ministracyjna, mająca na celu uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy 
dla instalacji odwadniającej, a następnie uzyskanie pozwolenia wodno-
-prawnego na posadowienie zbiornika rozsączającego wody opadowe 
– dodaje prezes NBM Sp. z o.o.

E.G.
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ciąg dalszy na str. 9

UROCZYSTOŚCI

Obchody 97. rocznicy 
Bitwy nad Wkrą
W gminie Nasielsk kolejne rocznice Bitwy nad Wkrą świętujemy dwukrot-
nie. W dniu 15 sierpnia miejscem uroczystości rocznicowych jest nasiel-
ski cmentarz i kościół parafii św. Wojciecha, zaś w najbliższą sobotę po tej 
dacie są nadwkrzańskie błonia w bezpośredniej bliskości pomnika Bitwy 
Nad Wkrą. Tak było i w tym, 2017 roku.

Przy Grobie Nieznanego Żołnierza 

We wtorek, 15 sierpnia br, przy Grobie Nieznanego Żołnierza na nasielskim 
cmentarzu parafialnym odbyło ssie spotkanie modlitewno-patriotyczne. 
Wzięli w nim udział przedstawiciele władz samorządowych naszej gminy 
i powiatu nowodworskiego, kombatanci, przedstawiciele 2. Mazowieckie-
go Pułku Saperów z Kazunia, policji, harcerzy, strażaków OSP z naszej gmi-
ny, delegacje szkół, instytucji oraz stowarzyszeń i towarzyszące im poczty 

sztandarowe. Oprawę muzyczną tej uroczystości zapewniła Nasielska Or-
kiestra Dęta.
Katarzyna Świderska, wiceburmistrz Nasielska, w swym wystąpieniu pod-
kreśliła wagę wojennego wydarzenia z roku 1920 i znaczenie zwycięstwa 
Polski nad bolszewicką Rosją dla dalszych losów naszej Ojczyzny. 
Kolejnym punktem patriotycznego spotkania była modlitwa w intencji po-

ległych w tej wojnie, jak i wszystkich tych, którzy w tej walce brali udział. 
Modlitwę poprowadził ksiądz Mateusz Jesień.
Po modlitwie nastąpiło złożenie wieńców i wiązanek przez poszczególne 
delegacje, a także przez osoby, które z potrzeby serca w tej uroczystości 
uczestniczyły.
Po zakończeniu uroczystości zebrani na cmentarzu przemaszerowa-
li w zwartym szyku do kościoła, gdzie uczestniczyli w uroczystej sumie 
w intencji Ojczyzny i bohaterów wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.  
Tę Mszę Świętą celebrował przedstawiciel Kurii Biskupiej z Płocka. Była 
ona szczególnie uroczysta, ponieważ stanowiła jednocześnie mszę św. 
odpustową. 

andrzej zawadzki 

Bitwa  
pod Borkowem
W sobotę, 19 sierpnia br., przy 
pomniku Bitwy nad Wkrą 1920 
roku odbyła się druga część uro-
czystości patriotycznych, organi-
zowanych dorocznie przez naszą 
gminę. Wydarzenie to objął ho-
norowym patronatem prezydent 
RP Andrzej Duda. 
Niesprzyjająca, deszczowa aura 
nie zniechęciła gości i miesz-
kańców naszej gminy do udziału 
w tej uroczystości. Licznie przy-
byli na nią zarówno przedstawi-
ciele władz samorządów różnych 
szczebli, jak i reprezentanci in-
stytucji, stowarzyszeń, wojska. 

W imieniu gospodarzy, wszystkich 
przybyłych przywitał prowadzący 
uroczystość Marek Maluchnik, 
sekretarz Nasielska. Po czym głos 
zabrała Katarzyna Świderska, wice-
burmistrz Nasielska, przypomina-
jąc wydarzenia, jakie rozegrały się 
nad brzegiem Wkry przed 97. laty 
i ich znaczenie dla współcześnie 
żyjących Polaków. 
Wśród gości obecni byli m.in.: 
Artur Standowicz wicewojewo-
da mazowiecki, dr Piotr Oleńczak 
z Mazowieckiego Urzędu Wo-
jewódzkiego, Radosław Rybicki 
z Mazowieckiego Urzędu Marszał-

kowskiego, Piotr Wojciechow-
ski, radny sejmiku województwa 
m a z ow i e c k i e g o,  M a gd a l e n a 
Biernacka starosta powiatu no-
wodworskiego, przedstawiciele 
Sztabu Generalnego Wojska Pol-
s k i e go:  p ł k  A r t u r  J a ku b c z yk 
i płk Piotr Kosiński, a także władze 
gmin: Nasielsk, Joniec, Sochocin, 
Pomiechówek. Asystę wojskową 
podczas uroczystości zapewnia-
li żołnierze z 9. Brygady Wsparcia 
Dowodzenia DG RSZ z Białobrze-
gów. Uroczystość rozpoczęła 
się mszą św., którą celebrowali:  
ks. por. Antoni Humeniuk, przed-
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stawiciel biskupa polowego oraz 
ks. Ryszard Kolczyński, proboszcz 
parafii św. Rocha w Cieksynie. 
Po mszy św. głos zabrali goście, 
którz y w swoich przemówie-
niach podkreślali ogromne zna-
czenie Bitwy nad Wkrą i Bitwy 
Warszawskiej. Wicewojewoda Ar-

tur Standowicz odczytał list  
od premier RP Beaty Szydło, 
zaś Radosław Rybicki odczy-
tał l ist od Adama Struzika, 
marszałka województwa ma-
zowieckiego. Natomiast Mag-
dalena Biernacka wspominała 
o młodym pokoleniu, które 
chętnie bierze udział w uro-
czystościach patriotycznych. 
Następnie Apel Pamięci od-
czytał podporucznik Domi-
nik Płaza z 2. Mazowieckiego 
Pułku Saperów z Kazunia. Po 
czym pod pomnikiem Bitwy 
nad Wkrą delegacje złożyły 
wieńce i wiązanki kwiatów.
W uroczystości wzięła udział 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
OSP z Jońca pod przewodnic-
twem kapelmistrza Cezarego 
Celiana, która wykonała krótki 
koncert pieśni patriotycznych. 

Bitwa pod Borkowem
Goście mogli obejrzeć wystawę 
fotograficzną pt. „Borkowo 1920 
– Cześć poległym za ojczyznę”.
Po zakończeniu oficjalnej części 
uroczystości zebrani mogli skoszto-
wać gorącej grochówki, którą przy-
gotowali druhowie OSP z Cieksyna. 
Ostatnią, niezwykle atrakcyjną 
część obchodów 97. rocznicy Bi-

twy nad Wkrą stanowiła jej 
inscenizacja. Odtwarzany na 
nowo epizod bitwy polsko – 
bolszewickiej z roku na rok 
cieszy się coraz większym za-
interesowaniem, przyciąga-
jąc setki widzów. Inscenizację 
przygotowało Towarzystwo 
Historyczne  „ROK 1920”. 

(red.)

dokończenie ze str. 8
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Odpady problematyczne
W związku z tym, że do punktów zbierania odpadów, utworzonych dla działkowiczów, trafiają odpady „pro-
blematyczne” czy niebezpieczne, które tam nie powinny się znaleźć lub przywozicie Państwo odpady  
na PSZOK w dużych ilościach, których nie możemy odebrać, podajemy firmę, która odpłatnie odbiera każdy 
rodzaj odpadów.
Firma EKO ZYSK 1, ul. Modlińska 45, 05-180 Nowy Modlin, tel. 502 530 694, przyjmuje odpłatnie np.:
 – eternit – 600 zł za tonę,
 – papa – 500 zł za tonę,
 – plastiki (np. siding) – 300 za tonę,
 – odpady motoryzacyjne – 500 zł za tonę (same części plastikowe – cena do uzgodnienia),
 – wełna mineralna – 450 zł za m3 .
Przyjmowane lub odbierane przez firmę są również materiały porozbiórkowe, np. gruz (w zależności czy gruz 
czysty czy zmieszane odpady porozbiórkowe) – cena do uzgodnienia, przeterminowane środki ochrony roślin 
lub opakowania po nich – cena do uzgodnienia.
Ponadto informujemy, że punkty dla działkowiczów są monitorowane i za podrzucanie odpadów grożą bar-
dzo wysokie sankcje karne.
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DLA SMAKOSZY

Smacznie i zdrowo
Carpaccio z buraka
Składniki: 2 ugotowa-
ne buraki, rukola, ser 
feta, szynka parmeńska, 
miód, musztarda, sok 
z cytryny, sól, pieprz.
Na ta lerzu układamy 
umytą rukolę. Następnie 
kroimy cieniutko w pla-
stry ugotowane buraki 
i wykładamy na rukolę. 
Wszystko obsypujemy pokruszonym serem feta, po czym przygoto-
wujemy sos. Do garnuszka wkładamy 3 łyżki stołowe miodu, 3 małe 
łyżeczki musztardy (proporcje można wybrać wedle swojego smaku), 
do tego wyciskamy trochę soku z cytryny, dodajemy sól, pieprz i mie-
szamy chwilę na małym ogniu. Gotowym sosem polewamy buraki.  
Na nich układamy zawinięte w ruloniki kawałki szynki parmeńskiej.

Krewetki w piwnym cieście
S k ł a d n i k i :  k r e we t-
ki mrożone koktajlo-
we/tiger, jajko, mąka, 
piwo, sól, mix sałat, sos 
grecki do sałatek, olej, 
woda, jogurt naturalny, 
czosnek granulowany, 
sok z cytryny.
K r e we t k i  w yb i e ra -
my w zależności od 
upodobań, koktajlo-
we bądź większe typu 
tiger. Po rozmrożeniu 
oczyszczamy je. Nacinamy na grzebiecie i wyciągamy ciemną żyłkę, 
czyli jelita. Następnie polewamy je wyciśniętym sokiem z cytryny. W na-
czyniu obok szykujemy ciasto naleśnikowe, z tym że zamiast mleka, wle-
wamy piwo, czyli dodajemy mąkę, jajko, szczyptę soli, piwo i wszystko 
miksujemy. Ciasto powinno być gęste, ponieważ w nim należy zanurzać 
krewetki. Następnie wrzucamy je na rozgrzany, głęboki olej na patelni. 
Krewetki dość szybko się smażą. Gdy ciasto zarumieni się z obydwóch 
stron, oznacza to, że są gotowe. Tak przygotowane krewetki najlepiej po-
dawać z sosem czosnkowym (jogurt naturalny + czosnek granulowany) 
oraz sałatą (mix sałat polany sosem greckim).

Słodkie słoiczki
Składniki: herbatniki, budyń 
z cukrem, kajmak, banany, 
bita śmietana.
Słodkie słoiczki to forma 
deserów dla tych wszyst-
kich, którzy lubią słodkości 
podane w szybki i ciekawy 
sposób. Najpierw kruszymy 
herbatniki. Można wykonać 
tę czynność odpowiednimi 
maszynkami bądź po prostu 
je pokruszyć ręcznie, a żeby uzyskać mniejsze kawałki, należy ugnieść je łyż-
ką. Gotowymi pokruszonymi herbatnikami zakrywamy dno słoiczków. Na-
stępnie przygotowujemy wg przepisu na opakowaniu budyń, który stanowi 
kolejną warstwę słoiczka. Następnie kroimy w plasterki banany i wkładamy 
do deserków. Te nakrywamy ponownie budyniem. Kolejna warstwa to bita 
śmietana (może być zarówno ta z proszku, jak i w sprayu). Na samym wierz-
chu układamy łezki z kajmaku i słoiczki są gotowe. Przed podaniem deser 
należy schłodzić w lodówce.  
 

Owocowe jeże
Składniki: gruszki, jasne winogro-
na, żurawina, małe wykałaczki.
Owocowe jeże są dobrą propozy-
cją deseru dla dzieci. Nie wszystkie 
chcą jadać owoce, ale owocowe 
jeże zachęcają swoim pięknym 
wyglądem. Umyte gruszki obiera-
my tylko na samym czubku, dzięki 
czemu stworzymy pyszczek jeża. 
Tam też mocujemy dwie żurawinki, mogą to być również rodzynki – oczy 
jeża. Umyte winogrona nadziewamy na wykałaczki, a następnie mocuje-
my na gruszkach, tworząc efekt kolców jeża. Smacznego!

E.G.

Z UM

Bezpłatna zbiórka przeterminowanych 
leków i zużytych termometrów
O tym, że używanie przeterminowanych leków jest bardzo szkodliwe dla zdrowia, wiedzą chyba wszyscy. Mało 
jednak osób zdaje sobie sprawę z tego, że wyrzucanie starych lekarstw do kosza, skąd dalej trafiają na składowiska 
odpadów, jest również niebezpieczne, gdyż środki zawarte w lekach mają bardzo szkodliwy wpływ na środo-
wisko. Nie wolno również wyrzucać leków do toalety! Oczyszczalnie ścieków nie radzą sobie dobrze z  takimi 
substancjami, a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodporniają się na nie. Przeterminowane 
leki powinny być poddane utylizacji.
W związku z tym gmina prowadzi bezpłatną zbiórkę przeterminowanych lekarstw oraz zużytych termometrów, 
która ma na celu ograniczenie ilości przeterminowanych lekarstw, pochodzących z indywidualnych gospodarstw 
domowych wyrzucanych na składowiska odpadów, bądź trafiających do środowiska w sposób niekontrolowany. 
Zbiórka przeterminowanych leków dla mieszkańców gminy Nasielsk jest nieodpłatna. Koszty związane z prze-
kazaniem przeterminowanych leków specjalistycznej firmie do utylizacji ponosi gmina Nasielsk. 
W aptekach ustawione są specjalne pojemniki, do których zbierane są leki po upływie terminu przydatności. 
Można wrzucać do nich zarówno pastylki, drażetki, maści, jak i leki płynne oraz aerozole. Zabronione jest wrzu-
canie igieł i strzykawek. 
Mieszkańcy gminy, którzy posiadają i chcą się pozbyć przeterminowanych lub niewykorzystanych leków  
w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego, mają możliwość nieodpłatnego pozostawienia ich w specja-
listycznych pojemnikach w następujących aptekach na terenie gminy Nasielsk:
Apteka „Arnica” Krzysztof Świgoniak – ul. Rynek 16,
Apteka „Rodzinna” – ul. Płońska 4a,
SPZOZ- Przychodnia Zdrowia – ul. Sportowa 2,
Przychodnia Zdrowia w Starych Pieścirogach – ul. Sikorskiego 1,
Punkt Lekarski w Cieksynie – ul. Sportowa 5.
Uwaga: Leki należy wrzucać bez opakowań papierowych.
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Jeżyny pełne witamin
Mamy pełnię lata. Jest to czas, kiedy dostępne są pyszne krajowe sezonowe owoce. Jednymi z takich owoców 
są jeżyny, które mają niezwykle cenne właściwości. Wyglądem bardzo przypominają maliny.
Jeżyny, dzięki swojemu ciemnemu barwnikowi (antocyjanina) stanowią jedno z najintensywniejszych źródeł 
antyoksydantów. Substancje te mają działanie korzystne przy ochronie przed poważnymi chorobami, w tym 
także nowotworowymi. 
Jeżyny zawierają witaminę C, błonnik, witaminę A, E oraz K oraz szereg barwników chroniących przed działa-
niem wolnych rodników. Zawierają także witaminy z grupy B. W skład jeżyn wchodzi szereg mikroelementów 
takich jak: żelazo, wapń, magnez, mangan, potas oraz miedź.Specyficzna budowa drobnych pestek wiąże się 
z wysoką zawartością substancji balastowych, które pobudzając trawienie, zapobiegają uciążliwym zaparciom.
Ze względu na zawartość potasu, owoce te są polecane osobom z podwyższonym ciśnieniem tętniczym oraz 
z chorobami serca. 
Dodatkowo ze względu na wysoką zawartość żelaza warto, by sięgały po nie osoby z niedokrwistością, dzieci, 
kobiety ciężarne, karmiące. 
Jeżyny są także źródłem wapnia, który pozytywnie wpływa na stan kośćca, prawidłowego przewodzenia bodź-
ców w mózgu i sercu. Zawartość witaminy C wzmacnia odporność organizmu, a także wpływa korzystnie  
na wchłanianie żelaza zawartego w jeżynach. 
Dodatkowym plusem jeżyn jest ich niska zawartość energetyczna (43 kcal/100 gram), dlatego polecane są 
osobom dbającym o sylwetkę. Mają także niski indeks glikemiczny; mogą je jeść diabetycy.
Jeżyny najlepiej spożywać na surowo, jednak można zastosować je także jako dodatek do ciast, kremów, lo-
dów, dżemów, kompotów, kisieli czy galaretek. Owoce te wykorzystać można także do nalewek, win oraz 
soków, syropów.

Iwona Łątka
Dietetyk medyczny

dietetyk_iwona@wp.pl
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Rejs dookoła Szkocji
Skąd ten pomysł?
Moje niewielkie doświadczenia 
z żeglarstwem ograniczał y się  
do wesołych Mazur, gdzie w ze-
szłym roku ubawiłam się świetnie 
na rejsie szkoleniowym i zrobiłam 
patent. W tym sezonie chciałam 
zwiedzić większy kawałek świa-
ta i zobaczyć, jak to jest na mo-
rzu, choć przyznam, że bałam się 
sztormów i morskiej choroby. Nie 
będąc samemu doświadczonym 
sternik iem morskim i nie ma-
jąc nikogo takiego wśród znajo-

mych, najlepiej wykupić miejsce 
na rejsie organizowanym przez 
wyspecjalizowaną firmę. Wybra-
łam ofertę rejsu z trasą prowadzą-
cą z Edynburga wzdłuż brzegu 
Morza Północnego do Inverness, 
a stamtąd przez Kanał Kaledoń-
ski z powrotem na morze, z dru-
giej strony Szkocji. Wprost idealna 
kombinacja, trochę morza, trochę 
jezior i kanałów ze śluzami.

Welcome to Scotland
Przygoda ze Szkocją zaczęła się 
o 3 w nocy na lotnisku w Edyn-
burgu. Przyznam, że tego mo-
mentu obawiałam się najbardziej 
– jak sobie poradzę w obcym 
mieście w środku nocy? Kiedy 
i po jakich perypetiach dostanę 
się do hostelu? Dotarłam noc-
nym autob usem do centrum 
i taszcząc swoją za dużą i za cięż-
ką torbę, usiłowałam 
znaleźć swój hostel. 
Pierwsza myśl - zaraz 
mnie ktoś napadnie 
i  ob rabuje… Tym-
czasem napotykani 
ludzie pytali, czy nie 
potrzebuję pomocy, 
a jeden z nich odpro-
wadził mnie do ho-
stelu i pomógł nieść 
mój okropny bagaż. 
Mówi się, że ludzie 
ze słonecznych, po-
łudniowych krajów 
są otwarci i  przyja-
cielscy. Szkoci chy-
ba działają na przekór 
n i e p r z yj a zn ej ,  ka-
p r yś n e j  p o g o d z i e 
i naprawdę ujęła mnie tamtejsza 

atmosfera. Pół dnia spędzi łam  
na zwiedzaniu starówki Edyn-
burga z tajemniczymi zaułkami 
zwanymi „close”, a drugie pół za-
jęło mi rozpracowanie, jak dostać 
się do Port Edgar, skąd mieliśmy 
wypłynąć. O samym Edynburgu 
oraz o tym, jak w końcu dostałam 
się na jacht, można napisać osob-
ny tekst. 

Ahoj załogo! 
Jak to jest wybrać się na wakacje 

z  n ieznanymi wcze-
śniej  ludźmi i  razem 
z  n im i  m ie szkać t y-
d zień,  w n iewie lk im 
p ł ywającym domku? 
Świetnie! Wszyscy wie-
dzą doskonale, w ja-
kim celu się tu znaleźli: 
mamy stanowić załogę, 
współ pracować, po-
magać sobie, no i do-
brze się bawić. Życie 
na jachcie to nie tylko 
pełen relaks. Zostajemy 
podzieleni na dwuoso-
bowe wachty – czyli 
pary dyżurnych. Wach-
ty się zmieniają według 
rozpisanego harmono-
gramu: raz jedni gotu-
ją dla reszty załogi, inni 
stoją na zmianę za ste-
rem lub mają być go-

towi do wszelkich koniecznych 

działań na pokła-
dzie .  Aby unik-
nąć ka t a s t rof y, 
łączy się w pary bardziej doświad-
czonych z mniej doświadczony-
mi, co dotyczy żeglowania, jak 
i kuchni. Mnie przydzielono do 
pary z Agatą, która już opłynęła 
nieco świata. Miałam więc ideal-
ne wsparcie.
Średnia wieku? Hm… mając lat 
40 i ciut, znalazłam się mniej wię-
cej po środku… Skład siedmio-
osobowy, cztery panie i trzech 

panów. O hucznej imprezie za-

p oznawczej  n ie 
było mowy. Mie-
liśmy wypłynąć o  
6 rano ze wzglę-
du na korzystne 
pływy. Poza tym 
czekał nas długi 
dzień na morzu.  
Trzeba było więc być w dobrej 
formie. 

Na Morzu Północnym
Morze Północne potrakto-
wało nas dość łagodnie i nie 
ukazało swego prawdziwie 
groźnego obl icza, co nie 
znaczy, że zawsze było ła-
two. Doświadczyliśmy roz-
maitych warunków, np. fala 
i  b rak wiatru,  b uja  łódką 
i płyniemy na silniku - czy-
li najmniej ciekawa opcja. 
Idealny wiatr bez dużych fal, 
wiatr i naprawdę spore fale, 
ostre słońce przy mroźnym 
wietrze. Na szczęście mgła 
i mżawka przydarzyła się tuż 
pod koniec morskiego eta-
pu rejsu. 
Trudno się nudzić, patrząc 
na linie szkockiego wybrze-
ża. Mijamy szerokie, dzikie 
plaże, to znów malownicze, 

kamieniste zatoczki. Podziwiamy 
strzeliste klify i kopulaste, zielo-
ne wzgórza. Bardzo rzadko wi-
dać jakiekolwiek budynki, można 
odnieść wrażenie, że tu nikt nie 
mieszka. Na morzu również pu-
sto, nie spotykamy innych żagló-
wek, czasem w oddali przepłynie 
kuter czy statek. Po lewej burcie 
piękne widoki, po prawej morze 
aż po horyzont. Przestrzeń i swo-
boda. 
W Stonehaven, niedużym por-
cie o n ieco surow ym w yglą-
dzie, urządziliśmy sobie dłuższy 
przystanek ze spacerem poprzez 
wzgórza do okazałych ruin śre-
dniowiecznego zamku Dunnot-
tar. Krajobraz jak z filmów fantasy. 
Po spacerze nie omieszkaliśmy 

odwiedzić tutejszego pubu, gdzie 
spędziliśmy miły wieczór.
Kolejny port, to Peterhead o in-
dustrialnej atmosferze. Ogrom-
ne statki, zabudowania portowe, 
dźwigi, kontenery. Tu się pracuje. 
Widać prawdę o życiu miasta, bez 
zbędnych upiększeń dla zwiedza-
jących. 

Potworne Loch Ness
Jezioro długie, głębokie, ale wą-
skie. Musimy je przepłynąć całe, 
bez odpoczynków, bo po dro-
dze nie ma ani jednej przystani. 
Górskie, wysokie brzegi, ani śla-
du ludzkiej obecności, żadnych 
samotnych,  le tn ich domków, 
ukrytych w leśnych wzgórzach. 
Szaro, pochmurno, zimno, duża 
fala i oczywiście ostre bujanie 
i przechyły - takie, że moczyły 
się relingi. Wieje bardzo silny wiatr 
w przeciwnym kierunku niż chce-
my płynąć. Pozostaje nam halso-
wanie – czyli ustawiamy żagle 

pod skosem do wiatru i płyniemy 
zygzakiem od brzegu do brze-
gu, robiąc kolejne zwroty przez 
sztag. Aby przepłynąć potworne 
Loch Ness, zrobiliśmy aż 34 szta-
gi. Michałowi, naszemu kapitano-
wi, poczucie odpowiedzialności 
nakazało osobiście kontrolować 
s ytuacj ę  i  s tać samemu c a ł y 
dzień za sterem. My zaś uwija-
l iśmy, ciągnąc lub luzując l iny  
na jego komendy. Mimo trudnych 
warunków, humory nam dopisy-
wały. Lepsze 34 sztagi i ostre bu-
janie, niż nuda płynięcia na silniku 
po niezmąconym lustrze. Niewie-
le mamy zdjęć z tego etapu, le-
piej było mieć wolne ręce, aby się 
czegoś trzymać.
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Wyniki konkursów ekologicznych 
Konkursy ekologiczne, organizo-
wane w roku bieżącym, tj. konkursy 
na: „Najładniejsze sołectwo w Gmi-
nie Nasielsk”, „Najładniejszą posesję 
w Gminie Nasielsk” oraz „Najpięk-
niejszy balkon w Mieście Nasielsk” 
miały na celu m.in.: propagowa-
nie działań ekologicznych, uwraż-
liwianie na dbałość o środowisko 
naturalne oraz inspirowanie aktyw-
ności mieszkańców Gminy Nasielsk 
w zakresie dbałości o estetykę swo-
jego miejsca zamieszkania.
Miło nam poinformować, że Komi-
sja Konkursowa wyłoniła zwycięz-

ców konkursów w poszczególnych 
kategoriach:
W konkursie na „Najładniejsze so-
łectwo w Gminie Nasielsk”:
I miejsce zajęło sołectwo Cieksyn,
II miejsce zajęło sołectwo Mięko-
szyn,
III miejsce zajęło sołectwo Alek-
sandrowo.
W konkursie na „Najładniejszą po-
sesję w Gminie Nasielsk”:
I miejsce zajęła posesja państwa 
Kingi i Mirosława Szczypek,
II miejsce zajęła posesja państwa 
Hanny i Waldemara Wróblewskich,

III miejsce zajęła pose-
sja pani Marianny Mali-
szewskiej.
W konkursie na „Naj-
p i ę k n i e j s z y  b a l ko n 
w Mieście Nasielsk ” 
wyróżniony został bal-

kon pani Eweliny Gi-
zińskiej.
Komisja konkursowa 
pragnie zaznaczyć,  
że wszystk ie zg ło-
szone do konkursu 
posesje były piękne 
i estetyczne, w związ-
ku z czym ich wła-
śc ic ie le otrz ymają 
pamiątkowe dyplomy. 
Uroczyste wręcze-
nie nagród i dyplo-
mów odbędzie się 10 
września br. podczas 
Dożynek w Nunie.
Zw yc i ę z c o m  s e r -
decznie gratulujemy 
i zachęcamy wszyst-
kich mieszkańców naszej gminy  
do udziału w konkursach, które 
zostaną zorganizowane już w przy-
szłym roku.

Gairlochy Bay  
- przystań jak ze snu

Następne jezioro, Loch Lochy, 
powitało nas piękną, słoneczną 
pogodą. Tym razem pełen relaks: 
przerwa na kawę i ciastko, zwie-
dzanie ruin zamku na wzgórzu, 
spacer tajemniczą, leśną ścieżką. 
Wieczorem dotarliśmy do Ga-
irlochy Bay – zacisznej, wprost 
idyllicznej zatoki z widokiem na 
imponująca górską panoramę 
z najwyższym szczytem Wielkiej 
Brytanii – Ben Nevis. 

Schody Neptuna  
(Neptun’s Staircase)  
– czyli niezły kanał

C z e k a my  a ż  w  ko l e j n e j  ś l u -
zie wyrówna się poziom wody 
i przepływamy do następnej. Za 

każdym razem ta sama procedu-
ra. Dwie osoby z załogi na brze-
gu pilnują cum i „wyprowadzają 
wielkiego pieska” – trzymając 
cumy, idą brzegiem za wolno 
posuwającą się łódką. Jedna czy 
dwie śluzy mogą stanowić atrak-
cję, ale gdy jest ich aż osiem, robi 
się monotonnie, zwłaszcza w upale 
i przy zapachu spalin. Po przepra-
wieniu się przez słynne Schody 
Neptuna, pragniemy już wydostać 
się na szersze wody. Jeszcze chwi-
la, czekamy na otwarcie mostu ko-
lejowego. Niestety, awaria! Dzisiaj 
się nie otworzy, może jutro. Mu-
simy cofnąć się do miejsca, gdzie 
można zatrzymać się na noc. Czyli 

jeszcze raz ta sama przeprawa przez 
osiem śluz…

Wycieczki u podnóża  
Ben Navis
Nasz rejs zbliżał się powo-
li do końca. Przez awarię 
mostu kolejowego osta-
nie dwa dni musieliśmy 
pozostać w Banavie. Pa-
nowie postawili na re-
laks, a panie postanowiły 
poznać wszelkie moż-
liwe okoliczne atrakcje. 
Agata z Dorotą, bardziej 
obeznane w tutejszych 
real iach, zaplanował y 
wycieczki, a my z Ma-

rzenką grzecznie przyłączyłyśmy 
się do ich planu. Zwiedziłyśmy 
m.in. destylarnię whisky, gdzie  
do produkcji trunku używa się 
wody ze strumieni spływających 
z Ben Navis. 
Z Banavie do Mal la ig ,  przez 
ogromny wiadukt w Glen Finnan, 
jeździ elegancki pociąg Harrego 
Pottera. My wybrałyśmy się tą 
samą trasą zwyczajnym pocią-
giem. Miałam wrażenie, że znala-
złam się w krainie elfów i wróżek, 
wśród zielonych dolin, strumieni, 
jezior z malowniczymi wysep-
kami. W maleńkim górsko-mor-
skim Mallaig, zajadałyśmy się 

pysznościami, m.in. owocami mo-
rza ze świeżego połowu. Marzenka 
i ja nie miałyśmy dość wrażeń i wy-
brałyśmy się jeszcze obejrzeć z bli-
ska ów słynny wiadukt. 
Szkocję można polecić wszyst-

kim, którzy chcieliby odpocząć 
od tłumów i zgiełku popularnych 
kurortów, ale lepiej czują się w bez-
piecznych, cywilizowanych rejo-
nach niż ekstremalnej dziczy. Nie 
spotkacie tu byle jak skleconych 
budek z hamburgerami, straganów 
z chińskim plastikiem, natłoku byle 
jakich, wypłowiałych reklam. Ab-
solutny brak tandety, spokój, siel-
skość, klasa i czystość. Oczywiście, 
usługi dla podróżnych tam istnieją: 
jest czym dojechać, gdzie zjeść, 
przenocować oraz kupić pamiątki, 
ale przemysł turystyczny nie psuje 
uroku tego kraju.

Magdalena Jaworska

Rejs dookoła Szkocji
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Kino NIWA ZAPRASZA 

23–27 sierpnia godz. 15.00

Rock Dog. Pies ma głos! 3D 
(dubbing)

Animacja, komedia, przygodowy; Chiny, USA; Czas 
trwania: 1 godz. 20 min.
Bono należy do dumnej rasy mastifów tybe-
tańskich. Jego ojciec bardzo chce, aby wstąpił 
w szeregi elitarnej straży, która strzeże osady 
przed stadem żarłocznych wilków. Ale kiedy 
pewnego dnia w łapy Bono trafia radio, wyrzu-
cone z samolotu i młody pies po raz pierwszy 
słyszy dźwięki rock’n’rolla, już wie, jakie jest 
jego przeznaczenie...

23–27 sierpnia godz. 17.00

Alibi.com (z napisami)
Komedia; Francja; Czas trwania: 1 godz. 30 min.
Właściciel firmy zajmującej się znajdywa-
niem wymówek na różne okazje zakochuje 
się w kobiecie, która nie cierpi kłamstwa. Aby 
ukryć swoją profesję robi to, co potrafi najle-
piej – kłamie. 

23–27 sierpnia godz. 19.00

Dunkierka 2D (z napisami)
Dramat, wojenny; Francja, Holandia, USA, Wielka 
Brytania; Czas trwania: 1 godz. 46 min.
Alianccy żołnierze z Belgii, Wielkiej Brytanii, 
Kanady oraz Francji zostają otoczeni przez 
niemiecką armię i ewakuowani podczas naj-
bardziej zaciekłej bitwy II Wojny Światowej. 

30 sierpnia–3 września godz. 15.00

Gru, Dru i Minionki 3D 
(dubbing)

Animacja, komedia, przygodowy; USA; Czas trwania: 
1 godz. 36 min.
Niedoszły dziecięcy gwiazdor z lat 80., Bal-
thazar Bratt, ma plan zdominowania całego 
świata. Para agentów Ligi Antyzłoczyńców, 
Gru i Lucy, muszą mu w tym przeszkodzić. 
W tzw. międzyczasie główny bohater dowiaduje się,  
że ma bajecznie bogatego brata bliźniaka Dru, 
który chciałby pójść w jego ślady. 

30 sierpnia–3 września godz. 17.00

Paryż może poczekać  
(z napisami)

Komedia romantyczna; USA; Czas trwania: 1 godz. 
32 min.
Życie Anne (Diane Lane) powinno być spełnie-
niem marzeń. Kobieta jest bowiem żoną boga-
tego hollywoodzkiego producenta – Michaela 
(Alec Baldwin) i towarzyszy mu w podróżach 
po całym świecie. Anne żyje jednak w cieniu 
zapracowanego i nieobecnego męża, a żar 
namiętności w ich małżeństwie wypalił się już 
dawno. Pewnego dnia bliski współpracownik 
Michaela – beztroski Francuz o imieniu Jacqu-
es (Arnaud Viard), proponuje jej podróż samo-
chodem...

30 sierpnia–3 września godz. 19.00

Atomic Blonde (z napisami)
Thriller, akcja; USA; Czas trwania: 1 godz. 55 min.
Tajna agentka MI6 zostaje wysłana w czasie 
zimnej wojny do Berlina, aby odnaleźć zagi-
nioną listę podwójnych szpiegów oraz zbadać 
śmierć jednego z nich. 

6–10 września godz. 15.00

Kapitan Majtas:  
Pierwszy wielki film 2D 

(dubbing)
Animacja, komedia; USA; Czas trwania: 1 godz. 29 
min.
Dwóch złośliwych dzieciaków, George Beard oraz Harold Hutchins, hip-

notyzują swojego dyrektora szkoły i zmieniają go w postać z ich komiksu. 

Baran 21.03-20.04
 Nawiążesz serdeczne relacje z ludźmi 

w swoim najbliższym otoczeniu, dzięki 
czemu nie będziesz się nudzić. Dobrze 
Ci zrobi spacer po lesie, będzie działał 
kojąco na Twoje serce i nerwy.

Byk 21.04-20.05
 Nauczysz się cenić siebie i sprawnie ne-

gocjować nowe warunki umów. W pra-
cy, mimo wakacji, walcz o swoją pozycję 
i podwyżkę. Staraj się być punktualny 
i uporządkowany. Odwiedź dietetyka.

Bliźnięta 21.05-21.06
W pracy daj szansę innym i nie wyrywaj 
się przed szereg. Zaplanuj więcej czasu na 
odpoczynek. Nie podejmuj teraz pochop-
nych decyzji. Szkoda byłoby coś stracić 
przez nerwy i zaniedbania.

Rak 22.06-22.07
Będziesz ambitny, dzięki czemu uda Ci 
się załatwić coś bardzo ważnego dla swo-
jej kariery. Częściej mów innym kom-
plementy, a dobrze na tym wyjdziesz. 
Pamiętaj o swoich zobowiązaniach.

Lew 23.07-23.08
Twój, zazwyczaj dobry nastrój, teraz Cię 
opuści. Obecność innych ludzi będzie dzia-
łać Ci na nerwy. Oczyść atmosferę wokół 
siebie. Niebawem pojawią się lepsze propo-
zycje pracy, może warto z nich skorzystać. 

Panna 24.08-22.09
Szef zacznie Cię doceniać, może powierzy 
Ci kierownicze stanowisko. Tylko na nic nie 
narzekaj głośno, bo zaprzepaścisz szansę na 
znaczącą podwyżkę. Bądź bardziej opano-
wany i wyrozumiały dla innych.

Waga 23.09-23.10
Uporządkuj swoje sprawy. Pogódź się 
z kimś, kto Ci ostatnio podpadł, wyjdź z za-
ległości, rozwiązuj problemy. Nie pytaj cią-
gle innych o radę, staraj się samodzielnie 
podejmować decyzje. 

Skorpion 24.10-22.11
Dzięki swojej przezorności unikniesz kło-
potów. Poczujesz się znudzony niektórymi 
obowiązkami, zatęsknisz za czymś nowym 
i ambitnym. Szukaj ciekawych zleceń, ale 
unikaj ryzyka.

Strzelec 23.11-21.12
W sprawach zawodowych wskazana jest 
cierpliwość. W finansach będziesz mieć 
wszystko pod kontrolą. Unikaj jednak nie-
uczciwych ludzi, którzy obiecują złote góry. 
Uważaj, żeby nie obrazić kogoś bliskiego. 

Koziorożec 22.12-20.01
Imprezy czy szkolenia służbowe zapowia-
dają się ciekawie. Idź i posłuchaj, o czym 
się mówi. Poczujesz chęć do pokierowania 
własnym życiem według swojego uznania. 
Bądź bardziej asertywny.

Wodnik 21.01-19.02
Zachowaj dystans wobec obcych ludzi i ich 
ryzykownych propozycji. Możesz mieć 
kłopoty. W miłości jest szansa na uporząd-
kowanie spraw i emocji oraz podjęcie osta-
tecznych decyzji. Nie bądź zbyt rozrzutny.

Ryby 20.02-20.03
Czeka Cię teraz więcej obowiązków. Uważaj! 
Podczas zakupów będziesz łatwym łupem 
dla prowadzących promocje i wyprzedaże. 
Spędzaj z rodziną więcej czasu. Wspólny re-
laks pomoże Ci odzyskać energię.

HOROSKOP
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DROBNE

Sprzedam działkę budowlaną. Tel. 733 
679 795.

Firma elektryczna z Nasielska przyjmie 
praktykantów klasy I ZSZ. Tel. 518 529 925.

Sprzedam działkę 850 m2, narożna. Nasielsk. 
Tel. 500 276 764.

Sprzedam uzbrojoną działkę ,ul. Turkusowa, 
Nowe Pieścirogi. Tel. 502 081 799.

Sprzedam trawę 7 ha w Chmielewie.  
Tel. 664 423 065.

Podnajmę stanowisko manicurzystce NDM. 
Tel. 691 553 551.

Pilnie zatrudnię fryzjerkę NDM. Tel. 691 
553 551.

Sprzedam uzbrojoną działkę, ul. Turkusowa, 
Nowe Pieścirogi. Tel. 502 081 799.

Cyklinowanie podłóg. Tel. 797 272 253.

Atrakcyjne działki budowlane i inwesty-
cyjne (uzbrojone) przy ul. Piłsudskiego 
w Nasielsku. Tel. 696 468 255.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 556 774.

Sprzedam rodziny pszczele wielkopolskie. 
Tel. 607 784 929.

Przyciemnianie szyb samochodowych.  
Tel. 532 429 801.

Dotacje PROW 2014 - 2020. Wkrótce na-
bór „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” 
na obszarach Natura 200(zakup maszyn, 
inwestycje budowlane). Wypełnianie wnio-
sków Tel. 795 931 529

Firma BUD-MAR NASIELSK zatrudni 
monterów stolarki okiennej i drzwiowej. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefo-
niczny Tel. 509 175 901 lub kontakt mailowy: 
handlowcy.budmar@wp.pl

Zatrudnię do sklepu spożywczo-mono-
polowego w Świerkowie. Mile widziane 
doświadczenie. Tel. 663 747 656.

Do wynajęcia kawalerka w Nasielsku.  
Tel. 601 187 504.

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe z bal-
konem, os. Warszawska. Tel. 504 774 174.

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe z balko-
nem, os. Warszawska. Tel. (23) 69 30 137.

Sprzedam kawalerkę w Nasielsku. Tel. 601 
187 504.

Zatrudnię Panią do porządków w domu 
i hodowli małych psów. Lorcin. Tel. 603 
809 653.

Sprzedam działkę budowlaną blisko PKP 
Studzianki. Tel. 784 528 758.

Korepetycje z języka angielskiego. Tel. 509 
708 992.

Skup samochodów złomowanych. Tel. 503 
531 687.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA
Grupy AA „KEJA”

Chcesz przestać pić? Dołącz do nas! Tu dostaniesz wsparcie i siłę do walki z nałogiem.  
Mitingi grupy AA „KEJA” odbywają się w czwartki o godz. 19.00  

i w niedziele o godz. 18.00.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Powrót do źródeł
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku,  

wtorki godz. 19.00, tel. 573 237 400.

DDA, DDD
„Nigdy nie jest za późno, aby mieć szczęśliwe dzieciństwo”.

Dorosłe Dzieci Alkoholików; Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych;  
Zapraszamy na miting grup DDA i DDD w każdą niedzielę o godz. 15.30. 
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Al-Anon
Nadzieja dla rodzin i przyjaciół alkoholików. Zapraszamy na spotkania grupy Al-Anon 

w każdy czwartek w godz.19.00–21.00.  
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne  

dni wolne od pracy dyżur rozpoczyna się  
o godzinie 2400 i trwa do godziny 730 dnia następnego  
pod wskazanym numerem telefonu 572 388 046

21.08.–27.08.2017 r. – Apteka ul. Warszawska 15, Nowy Dówr Maz.

28.08.–3.09.2017 r. – Apteka ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.

4.09.–10.09.2017 r. – Apteka ul. Kościuszki 5, Nowy Dwór Maz.

11.09.–17.09.2017 r. – Apteka Alma ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz.

  Na podstawie Uchwały Nr XXV/174/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15.12.2016 r.

(red.)
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Cennik reklam i ogłoszeń
lp. Rodzaj ogłoszenia Cena netto zł

1.
powierzchniowe  – moduł:
czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł) 20,00

3. drobne  za słowo 0,85 

4. artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto 800,00

5. insert – 1 szt. 0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje – 10%

ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej – 25%

ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej do 50%

ogłoszenie całostronicowe – 10%

ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%

II i III strona +100%

pierwsza strona – jeden moduł 150 zł

ostatnia strona +50%

reklama przy winiecie 150 zł

Wymiary pojedynczego modułu  ogłoszeń powierzchniowych  
wynoszą 98 mm x 45 mm.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 15.00 do 16.00.

Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113  
(I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku)

SPRZEDAM DZIAŁKĘ
Nasielsk ul. Podmiejska
pow. 1500m, uzbrojona

tel: 784 698 016
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R E K L A M A

BRYDŻ
Wyniki turnieju „szesnastego”, 05.08.2017 r.:
1. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski  91 pkt (63,19%)
2. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski  81 pkt (56,25%)
3. Janusz Muzal – Janusz Wydra   79 pkt (54,86%)
4. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  75 pkt (52,08%)
5. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   69 pkt (47,92%)
6. Krzysztof Brzuzy – Piotr Turek   66 pkt (45,83%)
7. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski  64 pkt (44,44%)
8. Waldemar Gnatkowski – Marek Olbryś  64 pkt (44,44%)
9. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 59 pkt (40,97%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” `2017:
1-2. Mariusz Figurski     104 pkt
 Robert Truszkowski    104 pkt
3-4. Piotr Kowalski     94 pkt
 Grzegorz Nowiński    94 pkt
5-6. Janusz Muzal     85 pkt
 Janusz Wydra     85 pkt
7.  Paweł Wróblewski     60 pkt
8. Waldemar Gnatkowski    59 pkt
9.  Krzysztof Michnowski    56 pkt
10. Stanisław Sotowicz    55 pkt 

PK

PIŁKA NOŻNA

Umiarkowanie dobry początek 
sezonu ligowego
Nasz reprezentacyjny zespół pił-
karski rozegrał już dwie ligowe 
kolejki. Dały one odpowiedź tyl-
ko na niektóre pytania, jakie zada-
wali sobie sympatycy klubu. Przez 
ostatnie lata przyzwyczajono się, 
że Żbik to solidna marka, to duma 
Nasielska. Obserwatorzy z nie-
pokojem mówili o zbyt krótkich 
i mało intensywnych przygotowa-
niach, o niewielkiej ilości spotkań 
kontrolnych.
W tym czasie, w którym z dnia  
na dzień nasilała się ilość pełnych 
niepokoju pytań, doszło do bardzo 
ważnej decyzji. Nastąpiła zmia-
na na stanowisku trenera. Czy-

ja to była decyzja? Wydaje się, że 
obydwu stron, tzn. trenera Marka 
Brakowieckiego i Zarządu, repre-
zentowanego przez prezesa Marka 
Prusinowskiego. 
Jaki będzie tego rezultat, przeko-
namy się wkrótce. Funkcję trene-
ra objął Rafał Załoga. Znamy go 
jako zawodnika. Bardzo dobrego 
zawodnika, który potrafi grać wła-
ściwie na każdej pozycji. Świetnie 
spisywał się jako napastnik. Zalicza-
ny był do grupy najlepszych strzel-
ców w naszej grupie ligi okręgowej. 
Kilka razy kończył sezon jako zwy-
cięzca klasyfikacji na najlepszego 
strzelca. Liczyła się wtedy liczba 
strzelonych bramek. Może trud-
niej ocenić jego umiejętności jako 
obrońcy, zwłaszcza stopera. Wia-
domo jednak, że Żbik zawdzięcza 
mu to, że wielu spotkań nie prze-
grał.
Rafał Załoga jako szkoleniowiec 
dopiero startuje. Do tej pory tre-
nował zespoły dziecięce. Planu-
je się  doszkalać i doskonalić swój 
warsztat. Jednocześnie będzie jesz-
cze wspierał swych kolegów na 
boisku. To ważne w obecnej chwi-
li, ponieważ w zespole są pewne 
luki. Na zakupy zawodników klu-
bu na razie nie stać. Może to i do-
brze, bo w zespole jest naprawdę 
wielu zdolnych, młodych zawod-
ników. To, czego im brakuje, potra-
fi na boisku robić ich trener. Teraz 

chodzi o to, aby 
im swoją wiedzę 
i umiejętności 
przekazał.
Razem – trene-
ra i zawodników, 
c z e k a  w i e -
le pracy i wte-
dy może spełni 
się pragnienie 
s y m p a t y k ó w 
pi łkarzy Żbika 
i drużyna awan-
suje do upragnionej IV ligi. To jest 
możliwe, a obowiązkiem władz sa-
morządowych jest zapewnienie 
warunków dla rozwoju tej, a także 

innych dyscyplin sporto-
wych. 
P ierwsze dwie kolejk i 
pokazały, że przedsezo-
nowe rozterki kibiców 
miały pewne podstawy. 
Nie zmienia tego zdania 
fakt, że zdobycie w tych 
dwóch kolejkach czte-
rech punktów należ y 
ocenić pozytywnie. Żbik 
wygrał u siebie z Wkrą 

Sochocin 4:2 i zremisował w Cho-
rzelach z tamtejszym Orzycem 
2:2. Pamiętać jednak należy, że te 
dwie drużyny należą do słabszych 
zespołów tej ligi. Warto też wie-
dzieć, że była możliwość zdobycia 
wszystkich sześciu punktów. 
Tu warto zwrócić uwagę, kiedy 
przeciwnicy zdobyli swoje 4 (2+2) 

bramki. Otóż w obydwu przypad-
kach pod koniec drugiej poło-
wy meczu. W dodatku w obydwu 
meczach ostatnie bramki dla prze-
ciwników padły w końcowych mi-
nutach. Czyżby więc tutaj zawiodła 
kondycja? A może zabrakło kon-
sekwencji w grze i koncentracji? 
Gra się do końca – to powtarzają 
wszyscy znawcy przedmiotu. Tak, 
jak grali nasi przeciwnicy. Chociaż 
przegrywali, walczyli jak lwy. 

Tu j eszcze war to p odkreś l ić ,  
że w obydwu spotkaniach nasza 
drużyna była zespołem, w przekro-
ju całego meczu, lepszym i zdoby-
te punkty są w pełni zasłużone. Żal 
tylko dwóch punktów straconych 
w ostatniej minucie w Chorzelach.
Bramki dla naszej drużyny w me-
czu z Wkrą Sochocin (12.08) zdo-
byli: 17’ – Rafał Lodzik (po podaniu 
Kamila Stańczaka), 37’ – Marcin 
Świderski (po zagraniu Mateusza 
Bramowicza), 62’ Kamil Stańczak, 
80’ Damian Załoga. Gole stracili-
śmy w minutach 75. i 90.
Obydwie bramki dla naszej druży-
ny w meczu z Orzycem Chorzele 
(19.08) zdobył Mateusz Bramowicz 
(7’ i 34’). Przeciwnicy bramki zdo-
byli w minutach 85’ i 90. 
Po dwóch pierwszych kolejkach 
nasza drużyna zajmuje siódme 
miejsce. Nasze oczekiwania były 
i są dużo wyższe. Już w najbliższą 
sobotę Żbik może przesunąć się 
„w górę”. Warunek jest jeden: musi 

zdobyć trzy punkty w meczu z lo-
kalnym przeciwnikiem Soną z No-
wego Miasta (mecz w Nasielsku, 
sobota, 26 sierpnia, godzina 17.00). 
Chociaż nasi przeciwnicy nie pre-
zentują najwyższej formy, to wy-
grać z nimi łatwo nie będzie. Nawet 
w Nasielsku. A w następnej kolejce 
Żbik grał będzie w Ojrzeniu z tam-
tejszą Tęczą.

andrzej zawadzki

NASIELSK BASZTA TEAM

Ultramaraton Powstańca
Biegacze z nasielskiej grupy Nasielsk 
Baszta Team oddali hołd uczest-
nikom Powstania Warszawskiego, 
biorąc udział w III Ultramaratonie Po-
wstańca 1944-2017, który odbył się 
30 lipca 2017 r. w Wieliszewie. 
Trasa biegu wynosiła 63 kilometry, 
na cześć powstańców, którzy przez 
63 dni walczyli o wolność. Ten dy-
stans można było pokonać w sztafecie lub indywidualnie. 
- Biegło się głównie po polnych drogach i lasach. Jednak największą trudnością 
w tych zawodach jest pogoda. Jak na razie, każdego roku pogoda dopisywała. 
W zeszłym roku było gorąco, ale dziś to już była przesada. Słońce paliło, z nie-
ba lał się żar, było niesamowicie gorąco, zwłaszcza w odkrytym terenie, gdzie 
jednak w większości przebiegała trasa. Iść było ciężko, a co dopiero biec i to 
jeszcze, jak niektórzy, przez 63 km. Niewiarygodne. Ja tym razem biegłem w 
sztafecie NBT2 na 3 zmianie, dystans niecałe 10 km. Jako że większość mojego 
odcinka przebiegała po łąkach, mnie również dał się we znaki upał. Ostatnie 
kilometry po łąkach w palącym słońcu wypompowały mnie z sił i niestety nie 
pozwoliły na utrzymanie tempa i uzyskanie założonego czasu -  tak bieg wspo-
mina Radek Jankowski. 
Trasa prowadziła szlakiem „kuriera powstańczego” i trzeba było zaliczyć kolejne 
punkty kontrolne oraz punkty zmian, które są związane ze szlakiem Polski Wal-
czącej. Na każdym etapie należy zbierać pieczątki, a zebranie wszystkich pieczą-
tek jest potwierdzeniem ukończenia zawodów.  Ideę biegu Powstańca idealnie 
oddają słowa jednego z naszych biegaczy, Roberta Sierzputowskiego: - Jadąc na 
swój punkt startowy, słuchałem w radiu, jak powstaniec opowiadał o przeno-
szeniu korespondencji w czasie walk. Młody chłopiec zapytał go, czy nie mógł 
wysłać SMS. W oczach dzisiejszej młodzieży to przecież oczywiste. Ale starszy 
Pan mu odpowiedział: chłopcze, to ja byłem SMS-em. Biegnąc prawie 30 km 
w dniu wczorajszym, cały czas o tym myślałem. Tylko do mnie nikt nie strzelał. 
Skład sztafet:
1. Izabela Kwiatkowska, Szymon Ci-
chocki, Krzysztof Kołodziejczyk, Ar-
kadiusz Żyła, Agnieszka Jankowska, 
Jarosław Ruciński (czas 06:59:10 i miej-
sce 59).

2. Marek Maluchnik, Krzysztof Skrzyp-
czyński, Radek Jankowski, Monika 
Ostrzeniewska, Robert Sierzputowski, 
Marek Ratyński, Piotr Śmietański (czas 
05:27:12 i miejsce 16). 

Jednakże największe gratulacje należą się tym, którzy przebiegli dystans 63 km 
indywidualnie, a byli to: Jarosław Dylewski, czas 07:14:31, miejsce 95/205; Łu-
kasz Witkowski, czas 07:56:56, miejsce 137/205; Stanisław Łabęda, czas 09:11:54, 
miejsce 197/205. 
Gratulujemy i liczymy na to, że w przyszłym roku uda nam się utworzyć kolejną 
sztafetę. Jak zwykle zapraszamy w środy o godzinie 20:15 pod nasielską Basztę 
na wspólne bieganie. 

(IW)


